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Úvodní slovo øeditele

Zoologické zahrady 21. století by mìly být nìco více ne� zvìøince, cirkusy èi koutky se zvíøaty, se kterými se lze vyfotit, 
mazlit èi jinak utváøet exotická zvíøata k obrazu svému, nebo je�tì hùøe ke svému zisku èi osobnímu prospìchu. Kde je 
tato hranice, nelze asi dopøedu pevnì stanovit. Zále�í zde na míøe vkusu, morálky a pøesvìdèení, èasto i na finanèních 
mo�nostech, kde �ádné ze zvolených øe�ení není ideální. Pohybuji se ji� nìkolik let v tomto svìtì a doufám, �e jednou 
najdu odpovìdi na vìt�inu svých otázek, a stále jsem pøekvapen reakcemi, názory a postoji náv�tìvníkù, odborné 
èi pseudoodborné veøejnosti, zøizovatelù, majitelù anebo úøedníkù rozhodujících o chodu zoologických zahrad. 
Zoologickou zahradu si vytváøíme my v�ichni a mìla by být symbolem na�eho cítìní, na�í hrdosti a pøíkladem, jak se 
umíme postarat nejen o chované jedince, ale i o zachování biotopu vhodného k �ivotu, o pøe�ití v�ech druhù zvíøat 
chovaných v zajetí. Je to ukázka síly èi slabosti, moudra selského rozumu èi demonstrace slabomyslných pøedstav, 
pøirozeného vývoje èi zániku èlovìka jako druhu.
Zoo dne�ních dnù není o ukázce co nejvìt�í kolekce zvíøat, èasto chovaných v nevyhovujících podmínkách, o focení 
se se zvíøaty, o cirkusovém pøedvádìní zvíøat na vodítku. Je to o vytvoøení co nejpøirozenìj�ího prostøedí a podmínek 
�ivota smìøujících k mo�né samostatnosti jedincù, o pøe�ití druhu nejen v zoo, ale i v pøírodì, o aktivní snaze být 
vìdecko-vzdìlávacím zaøízením, aktivním èlánkem globální ochrany jako celku. Jsme malým kouskem svìta v této velké 
zemi. A z tìchto kouskù se vytváøí právì ná� svìt. Nemù�eme konkurovat obchodním centrùm s jejich lákadly dne�ních 
dnù � kultu shoppingu, èasto spojeného s prezentací interaktivních médií a ukázkami nejnovìj�ích 3D a více technologií, 
navození reálna cizokrajných míst a dobrodru�ných výprav do vesmíru, pod vodu èi do nitra èlovìka. V zoo chceme 
ukázat realitu �ivota, realitu nejen zrození, kterým se chlubíme, ale stejnì i realitu nemoci, smrti a vymøení, o kterém radìji 
nahlas nemluvíme èi taktnì mlèíme.
Zoo dne�ního svìta se stává biotopem spojujícím se v jednotné my�lence ochrany biodiverzity jako celku, nejen ochrany 
jednotlivcù v zoologických zahradách. Nezøídka je tato snaha maøena mnohými nesmyslnými naøízeními a direktivami, 
velmi èasto postrádajícími selský rozum, a tento boj s vìtrnými mlýny je mnohdy velmi ubíjející. Èastým zaklínadlem 
je finanèní krize, ale dle mého názoru toto je pouze dùsledek mravní krize a konzumního stylu �ivota této spoleènosti. 
Demokracie je zamìòována za nezodpovìdnost a kolektivní vinu, kdy je snaz�í kritizovat viníka v daleké �unknown 
location� nebo anonymnì na sociální síti, ne� se trápit neduhy nejbli��ího okolí. Populismus a ztráta cti, morální hrdosti 
a èe�ství nás vedou do úplné ztráty identity. Útlak jak finanèní, tak i morální nás vede k tomu, �e bojujeme o holé pøe�ití, 
a snaha o ukázku lep�ího je vnímána negativnì. Vìøím, �e je dostatek rozumnì uva�ujících lidí, osobností, patriotù, kteøí 
mají moc rozhodovat a rozhodnou ve prospìch nejen na�í zoo, ale celé lidské populace. Pøál bych si, aby morální 
a ekonomická stabilita pøi�ly v nejbli��í budoucnosti, abychom se mohli dùkladnì vìnovat svému poslání zoologické 
zahrady, abychom udr�eli nejen kousek �ivota vytr�ený ze svého pùvodního prostøedí, ale abychom zasanovali �kody, 
které jsme na pùvodním prostøedí napáchali. Abychom jako lidé na rozdíl od nìkterých ohro�ených druhù zvíøat na�li 
místo na Zemi vhodné a dùstojné k �ití a �ivotu.

MVDr. Václav Po�ivil, øeditel zoo
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Èinnost zoologického oddìlení
Ing. Petra Padalíková

Zásadní investièní akcí roku 2011 byla 
výstavba nového ustájení pro zebry 
Hartmannové. Stará stáj, která byla vy-
budována v sedmdesátých letech, ji� 
vykazovala znaèný stupeò zchátralosti 
a do vnitøního prostoru masivním zpù-
sobem zatékalo. Také velikost jednotli-
vých boxù nesplòovala po�adavky na 
chov tohoto druhu. Nové stáje vznikly 
v blízkosti starého objektu a svojí dispo-
zicí umo�òují individuální ustájení a� 
14 zeber. Èást objektu je více flexibilní 
a umo�òuje pøípadné ustájení jiných 
druhù kopytníkù, napø. antilop, které 
by v budoucnu mohly obohatit výbìh 
zeber. Stavba zapoèala ji� v loòském 
roce a dne 28. øíjna 2011 byla nová stáj 
slavnostnì otevøena a uvedena do 
provozu (foto 1). Spoleènì se stavbou 
ustájení se podaøilo zrekonstruovat 
pøiléhající venkovní odstavné dvorky 
a hlavní pohledovou èást náv�tìvnic-
ké trasy.

Nového zimního pøíbytku se doèkal 
i samec aligátora amerického. Stá-
vající ubikace byla ji� prostorovì 
nevyhovující, proto jsme se rozhodli 
vyu�ít finanèních prostøedkù z projektu 
�Padíky pro alíky�. Vzniklo tak nové za-
øízení o plo�e 30 m2; dvì tøetiny tohoto 
prostoru tvoøí bazén s výhøevem vody 

o hloubce 1,1 m a zbylou èást zaujímá 
sou�. Do budoucna tak bude mo�né 
poøídit samici a pokusit se i o odchov 
tohoto zajímavého druhu.

V porovnání s rokem 2010 do�lo 
k mírnému poklesu celkového poètu 
chovaných taxonù. Redukovali jsme 
zejména kolekci chovaných ryb. 
K 31. 12. 2011 na�e zoo chovala cel-
kem 207 druhù zvíøat. Poèet dr�ených 
jedincù se sní�il � ke konci roku jsme 

chovali celkem 952 kusù zvíøat. Klesly 
poèty chovaných ryb a také ptákù. 
V rámci mezinárodní spolupráce na�e 
zoo participovala ve 32 Evropských 
záchranných programech (EEP) 
a chovala 15 druhù, pro nì� je vede-
na Evropská plemenná kniha.

V leto�ním roce se rozmno�ilo celkem 
57 druhù zvíøat. Nejvýznamnìj�í cho-
vatelské úspìchy jsme zaznamenali 
v pavilonu �elem. Po 14 letech se zde 
narodilo mládì medvìda malajské-
ho (Helarctos malayanus). Jeho rodièi 
se stal mladý pár � samice Barma 
a samec Myanmar, kteøí pocházejí 
ze zoo v Barmì, a jsou tak nesmírnì 
geneticky cenní, nebo� jsou nepøíbuz-
ní na zbytek evropské populace. Pro 
Barmu se jednalo o první porod, ale 
o mládì se od zaèátku velmi peèlivì 
starala. Výsledkem její péèe je odcho-
vaná samièka, která byla pokøtìna 
jménem Babu.

Dva porody jsme zaznamenali i u na-
�ich levhartù obláèkových (Neofelis 
nebulosa). K prvnímu do�lo na zaèát-
ku èervna, bohu�el v tomto pøípadì 
se projevila nezku�enost mladého 
páru a odchov tøí narozených mláïat 
se nezdaøil. Druhý porod probìhl na 
konci záøí. Lenya i v tomto pøípadì po-
rodila tøi mláïata, o která projevovala 
intenzivní zájem. Do odchovu v�ak 
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negativnì zasahoval otec mláïat 
Cayan, kterého jsme nakonec museli, 
navzdory doporuèení, trvale oddìlit. 
Zdaøil se tak odchov dvou sameèkù 
a jedné samièky.

Dal�ím úspì�nì se mno�ícím druhem 
byli levharti snì�ní (Uncia uncia). 
Samice Nima pøivedla na svìt v po-
øadí druhé mládì, v leto�ním roce se 
jednalo o sameèka Panju. Odchov 
probìhl bez problémù. Dvì mláïata 
zvládla letos odchovat i samice lev-
harta mand�uského (Panthera par-
dus orientalis) Kiara. Po odstavu pøed-
loòských mláïat se nám Kiaru del�í 
dobu nedaøilo spojit s jejím partnerem 
Rusherem, kterého vytrvale odmítala. 
Úspì�né páøení probìhlo a� koncem 
kvìtna a v záøí se z nìj narodily dvì 
samièky. Kiara je ji� zku�enou matkou, 
která doposud odchovala celkem tøi 
mláïata. Letos odchované samièky 
(foto 2) jsou pro evropský chov více 
ne� pøínosem, nebo� pomìr pohlaví je 
výraznì vychýlen ve prospìch samcù 
a o samice na dopárování je velký zá-
jem. Pavilon �elem tak dosáhl historic-
kého maxima v poètu odchovaných 
mláïat v jednom roce.

Zmìna nastala také u na�ich lvù kon�- 
ských (Panthera leo bleyenberghi), 
mladá samice Aisha odcestovala do 
øecké zoo v Athénách. Lvice zde plnila 
pouze expozièní funkci, nebo� je po-
tomkem na�eho lvího páru. Pøesunem 
do Athén jsme jí dali �anci k reproduk-
ci, nebo� se stala souèástí novì sesta-
vené chovné skupiny.

K pozitivnímu vývoji do�lo v na�em 
chovu gepardù (Acinonyx j. jubatus). 
Na�e zoologická zahrada zvítìzila 
v soutì�i spoleènosti Heineken �O stu-
peò lep�í Ústí� se svým projektem 
výstavby odstavné ubikace pro ge-
pardího samce. Pavilon pro gepardy 
stojí v na�í zoo ji� od roku 2006, ale ne-
zbytnou podmínkou získání chovných 
zvíøat je existence zaøízení, které bude 
slou�it k pobytu samce mimo období 
øíje, nebo� pro úspì�nou a pravidel-
nou reprodukci gepardù nesmìjí mít 
zvíøata mezi sebou optický, pachový 
ani akustický kontakt. Nové zaøízení 
vznikne na louce v blízkosti horního 
vstupu do zoo, bude ho tvoøit jedno-
duchý neexpozièní pavilon se tøemi 
boxy a dvìma venkovními výbìhy. 
Jeden z nich bude navíc v budouc-

nu zasí�ován, a bude jej tak mo�né 
vyu�ívat jako nouzový odstavný výbìh 
i pro dal�í druhy zvíøat. Celé zaøízení by 
mìlo být dostavìno v bøeznu a slav-
nostnì uvedeno do provozu na za-
hájení letní náv�tìvnické sezóny 2012. 
V souvislosti s touto dobrou zprávou 
jsme v listopadu pøivezli na�eho mla-
dého samce Hobita ze Zoo Olomouc. 
V následné komunikaci s koordináto-
rem Evropského chovného programu 
nám byla vytipována chovná samice, 
která pochází z dánské zoo Ebeltoft. 
V prùbìhu pøí�tího roku bychom tak 
mìli sestavit perspektivní pár.

V chovu malých koèkovitých �elem 
nedo�lo k zásadním zmìnám. Chovný 
pár koèek rybáøských (Prionailurus 
viverrinus) je stále dr�en oddìlenì, 
bez mo�nosti reprodukce. Jejich ubi-
kace je v havarijním stavu a koèky 
jsou provizornì umístìny v náhradních 
prostorách. Nedaøí se také umístit 
mláïata z roku 2010. V leto�ním roce 
odcestoval pouze mladý sameèek do 
soukromého chovu, dvì samièky na 
zájemce stále èekají.

Ke zmìnám do�lo i v pavilonu staro-
svìtských primátù. V prùbìhu roku 
uhynul pár koèkodanù Dianiných 
(Cercopithecus d. diana). Obì zví-
øata se do�ila úctyhodného vìku 
28 a 29 let. Bohu�el, bez nutné pøestav-
by zchátralého pavilonu se k tomuto 
atraktivnímu a velmi ohro�enému dru-

hu ji� nevrátíme. Koèkodani Brazzovi 
(Cercopithecus neglectus) pøivedli 
na svìt dal�ího potomka. Zároveò 
se podaøilo umístit jejich první mládì 
� sameèka Rica, který ji� ve skupinì 
pùsobil ru�ivì, a proto bylo rozhodnu-
to o jeho odchodu. Ètyøletý Rico tak 
odcestoval do Zoo Lisabon. K pozitiv-
nímu vývoji do�lo i u gueréz plá�tíko-
vých (Colobus guereza). Do skupiny tøí 
samic jsme zaèlenili samce Kasala ze 
Zoo Bojnice (foto 3). Dvanáctiletý Ka-
salo se narodil v Zoo Krefeld a v Bojni-
cích zplodil nìkolik mláïat. Krátce po 
spojení se skupinou jsme pozorovali 
páøení. U mandrilù rýholících (Man-
drillus sphinx) jsme byli nuceni utratit 
jednu z chovných samic v dùsledku 
komplikované zlomeniny pánevní 
konèetiny. Zbylé tøi samice odchovaly 
1,2 mláïata. Bohu�el, i tento druh by si 
zaslou�il novou ubikaci, nebo� stávající 
expozice je pro rozrùstající se skupinu 
prostorovì nedostaèující. I v tomto pøí-
padì nará�íme na nedostatek financí. 
Ve skupinì hulmanù jávských (Trachy-
pithecus a. auratus) jsme pøi�li o chov-
ného samce dovezeného v loòském 
roce ze Zoo Dvùr Králové. Samec ji� se 
skupinou výbornì harmonizoval, ale 
u� krátce po pøíchodu jsme u nìho 
zaznamenali trávicí problémy. I pøes 
ve�kerou na�i snahu a dlouhodobou 
léèbu samec nakonec uhynul. Krátce 
po jeho úhynu jedna ze samic porodi-
la mládì. Samice v�ak byla nezku�e-
ná, a odchov mládìte se nezdaøil.
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Netradièní vánoèní dárek nám pøi-
chystali na�i orangutani bornej�tí 
(Pongo pygmaeus). Pouhý týden pøed 
�tìdrým dnem porodila Òuninka své 
ètvrté mládì a ji� v prvních chvílích 
po pøíchodu na svìt bylo patrné, �e 
je to zdravá samièka. Òuninka svùj 
porod �naèasovala� do ranních ho-
din, a jeho prùbìh tak mohl sledovat 
chovatel krátce po pøíchodu do prá-
ce. Celý proces se podaøilo zachytit 
na kameru. Òuninka s mládìtem byla 
v prvních dnech oddìlena od zbytku 
skupiny, co� zejména samec Òuòák 
sná�el s velkou nelibostí. Touhu pøipojit 
se ke zbytku skupiny projevila a� po 
�esti dnech a od této chvíle je ji� celá 
skupina opìt pohromadì.

V pavilonu exotária se rozmno�ily 
v�echny tøi samice lemurù kata 
(Lemur catta). Potì�itelný je fakt, �e 
mládì odchovala i samice, která se 
v loòském roce podrobila císaøskému 
øezu. Chovný pár vari èernobílých 
(Varecia variegata) se v leto�ním 
roce poprvé nerozmno�il. Pøíèinou je 
patrnì vysoký vìk obou jedincù. Loò-
ské mládì odcestovalo do soukromé 
zoologické zahrady. Pøedloòská mlá-
ïata jsou chována v samèí skupinì 
spoleènì s jedním vari èerveným 
(Varecia rubra). Chovný pár tohoto 
druhu byl ji� v loòském roce rozdìlen, 
nebo� jeho mláïata vykazovala zvý-
�ené procento výskytu metabolických 
poruch. V neexpozièních prostorách 
nám zbýval chovný samec a jeho po-
slední syn, obì zvíøata se letos podaøilo 
umístit. Starý samec odjel do Zoo Jihla-
va, kde vytvoøí expozièní pár se starou 
samicí, a mladý potomek byl odeslán 
do Zoo Bratislava.

Dva vrhy bìhem roku se podaøily 
lvíèkùm zlatým (Leontopithecus rosa-
lia), a skupina se tak rozrostla na pìt 
jedincù. Rekordní tøi vrhy mláïat pro-

bìhly u kosmanù zakrslých (Callithrix 
pagmyea niveiventris). V prùbìhu roku 
uhynul chovný samec a poslední mlá-
ïata se narodila a� po jeho úhynu, 
s odchovem tak pomáhali samici star-
�í sourozenci. Poté, co mláïata dosáh-
nou odstavu, bude nezbytné skupinu 
zru�it a opìt sestavit nový pár. Z tohoto 
dùvodu jsme ze Zoo Bojnice pøivezli 
nepøíbuzného samce, který proza-
tím vyèkává v zázemí. Jedno mládì 
odchovali i tamaríni pinèí (Saguinus 
oedipus) a dva vrhy jsme zazname-
nali také u tamarínù bìlohubých (Sa-
guinus labiatus). V prvním pøípadì se 
jednalo o jejich premiérový odchov, 
av�ak mládì ve vìku tøí týdnù uhynulo 
na trauma hlavy. Druhý vrh dvojèat se 
odchovat zdaøilo (foto 4). Z expozièní-
ho samèího tria tamarínù �lutorukých 
(Saguinus midas) jsme jednoho samce 
poskytli do soukromého chovu.

Novì chovaným druhem se stali chvo-
stani bìlolící (Pithecia pithecia), kteøí 
mìli obohatit expozici lenochodù. Ze 
Zoo Jihlava jsme obdr�eli dva samce, 
kteøí se s novým domovem rychle s�ili. 
Po èase jsme je byli nuceni pøesunout 
do samostatné ubikace, nebo� mlad�í 
samec pùsobil na lenochody ru�ivým 
dojmem.

Historický úspìch jsme zaznamenali 
u lenochodù dvouprstých (Choloe-
pus didactylus), nebo� porodily obì 
chovné samice. V pøípadì samice 
Sid se jednalo o první porod, který se 
neobe�el bez zásahu o�etøovatele. 
Nezku�enost samice byla od prvních 
okam�ikù patrná a chovatelka muse-
la pomoci s oèistou mládìte i s pøeru-
�ením pupeèní �òùry. Bohu�el, mládì 
od na�í pùvodní samice z neznámých 
pøíèin uhynulo a následnì jsme byli 
svìdky zajímavého chování, kdy si 
obì samice zbylé mládì navzájem 
pùjèovaly.

V prùbìhu roku jsme byli nuceni ukon-
èit chov mangust �íhaných (Mungos 
mungo). Poslední dva pøestárlé exem-
pláøe jsme museli utratit pro �patný 
zdravotní stav. Pitva následnì odhalila 
pokroèilé rakovinné bujení. Z prostoro-
vých dùvodù jsme ukonèili i chov fosy 
(Cryptoprocta ferox). Poslední samec 
byl odeslán do Zoo Plzeò.

Opìtovnì se letos rozmno�ily vydry 
malé (Amblonyx cinerea), poprvé se 

tak stalo ve venkovním výbìhu bìhem 
letní sezóny. S rodièi zde pobývala je�-
tì mláïata z loòského roku a odchov 
tak probíhal v rodinì. Dvì odchované 
samièky zamíøily do novì vybudova-
né zoo na Kypru, zbylá mláïata byla 
odprodána do soukromého chovu.

Dva porody probìhly u mar stepních 
(Dolichotis patagonum), výsledkem 
jsou ètyøi odchovaná mláïata. Mary 
jsou bohu�el umístìny v provizorním 
výbìhu ve starém pavilonu slonù, 
v pøí�tím roce bychom chtìli adap-
tovat jihoamerický výbìh a mary 
chovat spoleènì s nandu pampovými 
a lamami guanako.

Na úseku kopytníkù probìhly zmìny 
u oslù somálských (Equus africanus 
somalicus). Do Zoo Liberec jsme ode-
slali roèní samici. Ètyøletá samice puto-
vala do portugalské Zoo Avintes. Na�i 
chovnou skupinu jsme roz�íøili o mla-
dou samici Jilib, která pøicestovala ze 
Zoo Beauval ve Francii. V souèasnosti 
tak chováme tøi perspektivní samice 
a samici Axu, která ji� svoji reprodukèní 
kariéru ukonèila. V prùbìhu roku poro-
dila samice Maya své druhé mládì, 
sameèka Muduga (foto 5).

U zeber Hartmannové (Equus zebra 
hartmannae) jsme zaznamenali smut-
nou událost v podobì úhynu mladé-
ho samce Damira, který se v na�í zoo 
narodil. Damir uhynul následkem úra-
zu. I nadále se nám nedaøí uspokoji-
vým zpùsobem zapojit do reprodukce 
na�eho chovného samce. Èásteènì 
to bylo zpùsobeno stavebním ruchem 
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pøi budování nových stájí, kdy nebylo 
mo�né individuálnì pracovat se zví-
øaty na odstavných dvorcích. Hlavním 
problémem je v�ak skuteènost, �e Ed-
die neprojevuje o samice zájem.

V chovu velbloudù dvouhrbých (Ca-
melus bactrianus) se podaøilo umístit 
v�echna tøi loòská mláïata. Bohu-
�el, bìhem léta jsme byli nuceni po 
dlouhotrvající neúspì�né léèbì utratit 
na�eho chovného samce Chorchoje 
(Matìje). Samec vynikal výbornými 
charakterovými vlastnostmi, nebo� 
vùèi o�etøovatelùm nikdy neprojevil 
ani náznak agrese. V na�í zoo zplodil 
úctyhodných 11 mláïat a tøi samice 
jsou je�tì pravdìpodobnì bøezí. Jeho 
pitva odhalila degenerativní onemoc-
nìní ledvin. Stádo se rozrostlo o jed-
noho samce, který se narodil jedné 
ze samic. Mládì se narodilo i lamám 
krotkým (Lama glama) a celkem ètyøi 
mláïata odchovaly i lamy alpaky (Vi-
cugna pacos).

V chovu jelenovitých se daøilo u sikù 
vietnamských (Cervus nippon pseu-
daxis), byla zde úspì�nì odchována 
tøi mláïata. Pozitivní byl tento rok 
i u munt�akù malých (Muntiacus r. 
reeversi), nebo� porodily obì chovné 
samice (foto 6). Naopak neúspì�ný 
rok jsme zaznamenali u vzácných je-
lenù bìlohubých (Cervus albirostris). 
V leto�ním roce porodily ètyøi samice, 
ale ani jedno z mláïat nebylo odcho-
váno. V prvních dvou pøípadech mlá-
ïata nepøe�ila vinou nestandardní 
porodní hmotnosti. V dal�ím pøípadì 
na èerstvì narozené mládì mladé sa-
mice zaútoèilo nìkolik ostatních samic 
ze stáda. Útok náhodnì zaznamenal 
náv�tìvník svým fotoaparátem. S tímto 
jevem jsme se v minulosti nikdy nese-
tkali, a co bylo jeho pøíèinou, se nám 
objasnit nepodaøilo. Poslední porodila 
mladá samice, ale o své mládì se 
nestarala. Bìhem roku také uhynula 
jedna z mladých samic na chronic-
ké prùjmové onemocnìní. Dvouletý 

samec na sklonku roku odcestoval 
do Zoo Bojnice, kde bylo vytvoøeno 
zálo�ní stádo tìchto vzácných jelenù. 
Na podzim jsme také provedli výmìnu 
chovných samcù ve stádì. Starého 
Timura nahradil mladý samec Kailás, 
kterého jsme v pøedloòském roce do-
vezli z Tierparku Berlin.

Z chovaných antilop se daøilo u vo-
du�ek leève (Kobus leche kafuensis), 
kde byla odchována dvì mláïata. 
Do polské soukromé zoo Zoo � Farma 
jsme umístili 1,3 odchovaná loòská 
a pøedloòská mláïata. Skupina vodu-
�ek jelenovitých (Kobus ellipsiprymnus 
defassa) se zmen�ila kvùli úhynu star�í 
samice. Tøi mláïata odchovaly antilo-
py jelení (Antilope cervicapra) a u no-
vì sestavené chovné skupiny antilop 
nilgau (Boselaphus tragocamelus) se 
podaøilo odchovat ètyøi mláïata.

Na zaèátku leto�ního roku jsme netr-
pìlivì oèekávali výsledek provedené 
inseminace u samice slona indického 
(Elephas maximus) Delhi. Bohu�el, led-
nové sonografické vy�etøení bøezost 
vylouèilo. Dal�í pokus o inseminaci byl 
naplánován na podzim, ale nepodaøi-
lo se nalézt pøedovulaèní vzestup hla-
din LH hormonu. Nezbývá ne� doufat, 
�e pøí�tí rok bude úspì�nìj�í.

Pøi dubnovém zahájení leto�ní ná-
v�tìvnické sezóny jsme otevøeli hned 
dva výbìhy s novými ptaèími druhy. 
První z nich je urèen pro zoboro�ce 
kaferské (Bucorvus leadbeateri). Pro 
jejich chov byl zadaptován výbìh 
pùvodnì slou�ící babirusám. Druhý 
z výbìhù vznikl rekonstrukcí zaøízení 
urèeného v minulosti k chovu plame-
òákù. Plameòáky, kterým se v historii 
na�í zoo pøíli� nedaøilo, nahradilo 
vodní ptactvo. Zamìøili jsme se na 
men�í druhy vrubozobých. V loòském 
roce jsme z ostravské zoo poøídili trio 
husièek vdovek (Dendrocygna vidua-
ta) a kachnièky mandarinské (Aix 
galericulata) � foto 7. V leto�ním roce 
jsme expozici doplnili je�tì o dva páry 
polákù malých (Aythya nyroca). Tento 
druh nejmen�ího poláka se vyskytu-
je i na území Èeské republiky. Jeho 
poèetnost se v�ak v souèasné dobì 
sní�ila natolik, �e je kriticky ohro�eným 
druhem. Dal�ím novì chovaným dru-
hem se staly tøi èírky kropenaté (Anas 
versicolor) ze Zoo Dvùr Králové nad 
Labem, v druhé polovinì roku jsme 
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multidruhové spoleèenství doplnili je�-
tì o morèáky bílé (Mergus albellus) ze 
Zoo Ostrava.

Leto�ní hnízdní sezóna byla úspì�ná 
na odchovnì papou�kù � ètyøi mlá-
ïata odchovali arové vojen�tí (Ara 
militaris) a dvì mláïata arové ara-
rauna (Ara ararauna). K opìtovnému 
odchovu do�lo u amazoòanù pomou-
èených (Amazona farinosa), papou�-
kù kon�ských (Poicephalus gulielmi) 
a �akù �edých (Psittacus erithacus). 
V leto�ním roce jsme také pøehodno-
tili chovatelskou koncepci odchovny 
papou�kù. Do budoucnosti bychom 
se chtìli vìnovat vzácnìj�ím druhùm 
velkých papou�kù. Z tohoto dùvodu 
jsme zru�ili chov amazoòanù oran-
�ovokøídlých (Amazona amazonica), 
amazoòanù �lutolících (Amazona au-
tumnalis) a také papou�kù kon�ských 
(Poicephalus gulielmi). Ménì vzácné 
druhy arù (ararauna, zelenokøídlý) 
jsme redukovali na jeden chovný pár 
a v pøípadì arù vojenských se do 
budoucna zamìøíme na poddruh Ara 
militaris mexicana. Na konci roku jsme 
se také zapojili do chovného progra-
mu arù èervenouchých (Ara rubroge-
nys) � foto 8. Ara èervenouchý obývá 
malé hornaté území v Bolívii, které je 
pùsobením èlovìka znaènì degra-
dováno, a tento druh ary je proto 
v Èervené knize ohro�ených �ivoèichù 
uveden v kategorii EN, tj. ohro�ený. 
Od koordinátora evropského chovu 
jsme dostali doporuèení na mladý 
pár � samice k nám doputovala ze 
Zoo Dvùr Králové a samec je zamlu-

ven v Zoo Budape��. Jeho transport je 
plánován na zaèátek pøí�tího roku.

Odchov probìhl u lori zelenoocasých 
(Lorius chlorocercus). Jedno mládì 
se vylíhlo v pavilonu slonù, bohu�el, 
na konci roku uhynulo na parazitární 
infekci. Ztrátu jsme zaznamenali i v na-
�em chovném páru, nebo� uhynul 
chovný samec. Do voliéry byl tak 
pøidán ná� zálo�ní pár. Neplánované 
ukonèení chovu jsme v pavilonu slonù 
zaznamenali u holubù zelenokøídlých 
(Chalcophaps i. indica). Novì sestave-
ný pár uhynul v dùsledku predace po 
jarní invazi potkanù do pavilonu.

Rekordního odchovu dosáhli na�i zo-
boro�ci vrásèití (Aceros corrugatus). 
Poprvé v historii byla odchována tøi 
mláïata z jedné snù�ky. Potì�itelný je 
zejména fakt, �e dvì z nich se pøebar-
vila do samièího �atu. Pomìr pohlaví 
je momentálnì v evropském chovu 
výraznì posunut ve prospìch samcù, 
nové samice jsou proto více ne� �áda-
né. Jedna z odchovaných samic se 
stane základem na�eho mladého zá-
lo�ního páru. V prùbìhu roku také uhy-
nul jeden exempláø z na�í samèí skupi-
ny. Pitva odhalila, �e se také jednalo 
o samici, která v�ak je�tì nepøepeøila 
do zbarvení typického pro samice. 
Loòský mladý samec byl pøesunut do 
holandského Alpen Zoo. Dal�í úspì�ný 
odchov probìhl u turakù fialových 
(Musophaga violacea).

V leto�ním roce jsme také provedli po-
kus o pøirozený odchov nandu pam-
pových (Rhea americana). Doposud 
v�echna odchovaná mláïata pochá-
zela z umìlého líhnutí. V leto�ním roce 
jsme èást vajec ponechali v hnízdì, 
aby inkubace probìhla pøímo pod 
sedícím samcem. Tímto zpùsobem 
se vylíhla tøi mláïata, pøièem� dvì 
byla ponechána se samcem (foto 9). 
Kolem celého hnízda jsme postavili 
pletivovou ohrádku, aby se mláïata 
nestala koøistí li�ek. Samec se o mláïa-
ta vzornì staral, zahøíval je a naopak 
bìhem horkých letních dnù jim pomo-
cí vztyèených køídel vytváøel stín.

Hnízdní sezóna na�ich sov byla úspì�-
ná u sovic snì�ních (Nyctea scandia- 
ca), které odchovaly celkem tøi mlá-
ïata. V závìru roku bohu�el uhynula 
na�e chovná samice a chovný samec 
byl navrácen majiteli. Do budoucna 

budeme tedy spoléhat na ná� zálo�ní 
chovný pár. Po del�í pøestávce odcho-
vali mládì také pu�tíci bìlaví (Strix 
uralensis liturata).

Po nìkolika letech jsme se opìt vrátili 
k chovu køepelek korunkatých (Rollu-
lus rouloul). Chovná zvíøata jsme zís-
kali ze Zoo Dvùr Králové a Zoo Dìèín. 
Jeden pár byl umístìn do expozice 
veverek Prévostových a druhý do vo-
liéry v pavilonu slonù. Naopak jsme 
byli nuceni ukonèit chov hokù èerve-
ných (Crax rubra). Venkovní voliéra 
bohu�el zchátrala natolik, �e jsme byli 
nuceni tyto majestátní ptáky poskyt-
nout kolegùm do Zoo Dìèín.

V oddìlení terárií se tradiènì roz-
mno�ily �elvy pentlièkové (Cyclemys 
pulchristriata), agamy koèinèinské 
(Physignathus cocincinus), agamy 
bradaté (Pogona vitticeps), korálov-
ky pruhované (Lampropeltis getula 
californiae) a korálovky sinaloaské 
(Lampropeltis triangulum sinaloe). Od-
chovù jsme dosáhli i u �elv uhlíøských 
(Chelonoidis carbonaria) � foto 10, 
felsum madagaskarských (Phelsuma 
madagascariensis) a jedno mládì se 
vylíhlo ze snù�ky krajt královských (Py-
thon regius). Kolekci plazù jsme dopl-
nili o nìkolik nových druhù. Novì jsme 
tak zaèali s chovem vzácných �elv 
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anámských (Mauremys annamensis). 
Tyto �elvy se stanou vyslanci kampa-
nì EAZA na podporu ohro�ené fauny 
jihovýchodní Asie, která byla vyhlá�e-
na v záøí leto�ního roku a v na�í zoo 
odstartuje po nezbytných pøípravách 
v lednu roku 2012. Dal�ím novì cho-
vaným druhem je varan modroocasý 
(Varanus doreanus) � foto 11. Chovné 
trio jsme získali od soukromého cho-
vatele. Generaèní obmìnu jsme pro-
vedli u chameleonù pardálích (Furci-
fer pardalis). Stávající expozièní samec 
ji� dosáhl vysokého vìku a v prùbìhu 
roku se zaèal zhor�ovat jeho zdravotní 
stav. Od soukromého chovatele jsme 
získali mladý pár a do budoucna se 
chceme tìmto atraktivním je�tìrùm 
vìnovat i chovatelsky.

V oddìlení �ab se letos podaøilo 
rozmno�it celkem pìt druhù pralesni-
èek: pralesnièky batikové (Dendro-
bates auratus), pralesnièky azurové 
(Dendrobates azureus), pralesnièky 
harlekýn (Dendrobates leucomelas), 
pralesnièky stra�né (Phyllobates 
terribilis) a pralesnièky pruhované 
(Phyllobates vittatus). Bohu�el, v dru-
hé polovinì roku stihla ná� chov �ab 
pohroma, nebo� chovné �áby zaèaly 
hromadnì hynout. Èást uhynulých 
zvíøat byla odeslána do SVÚ v Praze 
a zèásti jsme získané vzorky odeslali 
do soukromé mikrobiologické labo-
ratoøe. Vzorky trusu byly odeslány i na 
V� veterinární do Brna. I pøes v�echna 
tato specializovaná vy�etøení se nepo-
daøilo pøíèinu hynutí objasnit. Bohu�el, 
kolekce �ab byla velmi redukována 
a nezbývá ne� doufat, �e dal�í úhyny 
ji� nenastanou.

V rámci odborné èinnosti se pracov-
níci úseku chovu v roce 2011 zúèastnili 
jednání odborných komisí UCSZ pro 
primáty a koèkovité �elmy v Zoo Ostra-
va, pro papou�ky v Zoo Praha, komise 
pro ploutvono�ce v Zoo Hodonín, pro 
oboj�ivelníky a plazy v Zoo Praha, pro 
jelenovité v Zoo Bratislava, ovce a ko-
zy v Zoo Liberec a komise pro eviden-
ci, koòovité a transporty zvíøat v Kostel-
ci nad Èernými lesy. Na�i pracovníci 
se zúèastnili výroèní konference EAZA, 
která se letos konala ve francouzském 
Montpellieru. Formou posteru zde byl 
prezentován ná� projekt Pesisir Balik-
papan (foto 12).
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Veterinární péèe
MVDr. Renata Po�ivilová

Veterinární péèe byla stejnì jako 
v pøedchozích letech zaji��ována 
Sdru�ením veterinárních lékaøù a slu-
�eb jak v samotné zoo, tak i v Centru 
pro zvíøata v nouzi, které spadá pod 
správu zoologické zahrady. Veterinár-
ní lékaøi zajistili pravidelnou péèi i slu�-
by bìhem víkendù a svátkù.

Nedílnou souèástí èinnosti je i spolu-
práce s Krajskou veterinární správou 
pro Ústecký kraj. Inspektoøi KVS dozoru-
jí nejen samotnou zoo, ale i pøepravce 
zvíøat, kteøí zaji��ují pøesuny zvíøat pøi 
prodejích, nákupech èi výmìnách 
(foto 1). V tomto roce nebylo pøi pravi-
delných kontrolách zji�tìno �ádné po-
ru�ení platných veterinárních pøedpisù 
ani welfare zvíøat.

V druhé polovinì roku bylo zru�eno 
celorepublikové mimoøádné veterinár-
ní opatøení vydané vzhledem k náka-
ze bluetongue (modrý jazyk, katarální 
horeèka ovcí) v roce 2008 a Èeská re-
publika se stala zemí bez výskytu této 
nákazy. Po zdravotní stránce nákaza 
zvíøata v zoo neohrozila, nicménì nám 
vydaná opatøení mírnì komplikovala 
pøesuny zvíøat a èást zvíøat v zoo jsme 
museli proti této nákaze vakcinovat.

Rok 2011 byl v mnohém podobný 
rokùm pøedchozím. Dùraz byl kladen 
pøedev�ím na kvalitní veterinární pre-
venci. Zdravotní stav zvíøat je sledován 
dennì pøedev�ím o�etøovateli. Jakáko-
li zmìna v chování zvíøat je zazname-
nána a nahlá�ena.

Dvakrát roènì probíhá plo�né odèer-
vení zvíøat. V prùbìhu roku provádíme 
parazitologická vy�etøení u vìt�iny 
druhù zvíøat. Pøevá�nou èást tìchto 
vy�etøení si dìláme sami ve vlastní 
laboratoøi. Dal�í odèervení provádíme 
dle potøeby na základì výsledkù tìch-
to vy�etøení.

Dùle�ité v prevenci jsou vakcinace. 
Ty provádíme pøedev�ím u �elem, ko-
òovitých (osli somál�tí, zebry, poníci) 
a èásti sudokopytníkù. K vakcinaci po-
u�íváme bì�né komerèní vakcíny.

Souèástí pravidelných kontrol zdravot-
ního stavu jednotlivých skupin zvíøat 
jsou i odbìry krve. Biochemická a he-
matologická vy�etøení krve ve vìt�inì 
pøípadù provádíme v na�í laboratoøi. 
Kontrolní vy�etøení nákaz dle jednotli-
vých druhù nám provádìjí specializo-
vaná pracovi�tì.

Zdravotní zkou�ky dìláme i u zvíøat, 
která novì pøicházejí do na�í zoo, aby-
chom pøede�li pøípadnému zavleèení 
onemocnìní èi nákazy.

Kromì zvíøat je nutné provádìt kontro-
ly krmiv, hlavnì �ivoèi�ného pùvodu, 
vy�etøování vodních zdrojù a dále kon-
troly provádìné deratizace.

Z nákazového hlediska byla situace 
v leto�ním roce pomìrnì klidná, øe�ili 
jsme pouze jeden výskyt salmonely 
u vodu�ek. Onemocnìní se omezilo 
jen na jedno zvíøe a dále se neroz�í-
øilo.

Dále jsme øe�ili opakující se prùjmy 
u nilgau. Na základì parazitologic-
kého vy�etøení a nálezu parazitù bylo 

provedeno odèervení celé skupiny. 
Stav se upravil, ale ne na dlouho. 
Léèení posti�eného kusu také neved-
lo ke ký�enému výsledku, bylo tedy 
provedeno bakteriologické vy�etøení 
trusu. Výsledek potvrdil na�e podezøe-
ní, �e se jedná o clostridiovou infekci. 
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Proto jsme pøistoupili k vakcinaci celé 
skupiny a té� zvíøat v Dìtské zoo vakcí-
nou Covexin 10 proti clostridiím.

Pomìrnì velké starosti nám udìlala 
i na�e samice tapíra Isara. Objevilo 
se u ní tzv. èerné moèení neboli svá-
teèní nemoc koní (syndrom akutní 
rabdomyolýzy). Na�tìstí samice je 
pomìrnì kontaktní a injekèní podává-
ní lékù zvládala celkem dobøe, i kdy� 
poslední dny léèby si s námi obèas 
hrála na honìnou po ubikaci. Kromì 
aplikace lékù jsme upravili krmnou 
dávku. Vzhledem ke sní�enému pøí-
jmu potravy dostávala doplòky vý�ivy 
ve vodì. Nyní se tì�í dobrému zdraví 
a doufáme, �e se onemocnìní nebu-
de opakovat.

Na�í staré medvìdici Bibi poslední 
tøi roky pravidelnì pøerùstá dráp na 
pøední noze. Proto musí být nìkdy 
narkotizována, a to i dvakrát roènì, 
abychom jí dráp zastøihli a nedo�lo 
k jeho zarùstání do prstu. Samozøejmì 
pøi té pøíle�itosti kontrolujeme její celko-
vý zdravotní stav vèetnì odbìru krve 
na dal�í vy�etøení.

Také jsme øe�ili jeden kuriózní pøípad 
u Budiho, mladého sameèka orangu-
tana bornejského. O�etøovatelé zazna-
menali, �e má na jednom z horních 
zubù navleèený kousek drátu nebo 
pru�inky. Proto�e orangutani jsou velmi 
zruèní, doufali jsme, �e si pru�inku sám 
sundá. Bohu�el se tak nestalo a Budi 
musel být nakonec narkotizován. 
Jednalo se opravdu o malou pru�inku, 
která byla pevnì zaklínìna mezi zuby. 
Její odstranìní probìhlo hladce, zuby 
ani dásnì nebyly nijak po�kozeny 
(foto 2).

V záøí zaèala kulhat samice vlka høiv-
natého. Do druhého dne do�lo ke 
zhor�ení, proto byla uspána a byla 
u ní provedena dal�í vy�etøení. Rent-
genologické vy�etøení nám odhalilo 
komplikovanou zlomeninu stehenní 
kosti na levé noze. Vzhledem k nálezu 
byla poté pøevezena na specializova-
né ortopedické pracovi�tì Veterinární 
kliniky Live v Litomìøicích. Tam byla 
provedena osteosyntéza (revize zlo-
meniny, cerklá� ètyømi dráty a vnitøní 
fixace plotýnkou s 10 �rouby) � foto 3. 

Operaci provedli MVDr. Jiøí Vomáèka 
a MVDr. Eva �tolcová. Rekonvales-
cence probíhala uspokojivì, vlèice 
byla pouze v ubikaci, aby nedo�lo 
k pøetí�ení konèetiny, leè po nìkolika 
týdnech se opìt objevilo kulhání. Vl-
èici jsme znovu uspali. RTG vy�etøení 
bylo pøekvapující. Pùvodní zlomenina 
byla ji� skoro zhojená, ale plotýnka 
byla v horní èásti zlomená a té� na 
stehenní kosti byla nová zlomenina. 
Vzhledem k tomu, �e nedo�lo k posu-
nu plotýnky ani uvolnìní �roubù, byla 
vlèice ponechána nadále v ubikaci 
a opìt jí byla nasazena antibiotika 
a nesteroidní antiflogistika. Nyní opìt 
skoro nekulhá a tì�í se dobrému zdra-
ví. Doufáme, �e dal�í vy�etøení v pøí�tím 
roce bude v poøádku a èasem bude 
mo�no jí plotýnku se �rouby vyndat.

V loòském roce jsme provedli císaøský 
øez u samièky lemura katy, proto jsme 
s mírnými obavami sledovali její leto�ní 
bøezost. V jejím prùbìhu jsme udìlali 
i kontrolní ultrazvukové vy�etøení. V�e 
dobøe dopadlo a samice nakonec 
bez problémù porodila zdravé mládì.

3
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Vý�iva a krmení
Bc. Anna Hrudková

Rozpoèet na nákup krmení pro 
rok 2011 èinil 3,35 milionu korun. I pøes 
ve�kerá úsporná opatøení pøi dodr�ení 
kvality a kvantity jednotlivých krmných 
komodit byl tento rozpoèet pøekroèen 
zhruba o 40 tisíc korun.

Oproti loòskému roku jsme poní�ili 
pravidelné nákupy od teplické 
firmy Hoka, která nám dodává 
dvakrát v týdnu zeleninu a ovoce 
(foto 1), o 170 588 Kè. Mohli jsme 
tak uèinit zejména díky odpisùm 
z hypermarketu Albert a od loòského 
èervna novì z hypermarketu Globus, 
které dostáváme tøikrát v týdnu formou 
daru, jen za odvoz. Jedná se zejména 
o sortiment ovoce a zeleniny, ale 
dostáváme pro na�e svìøence rovnì� 
mléèné výrobky a peèivo.

Dle kategorizace ovoce a zeleniny 
podle krmných dávek Zoo Ústí nad 
Labem bylo v kilogramech za rok 
zkrmeno: zeleniny listové 16 707 kg, 
zeleniny koøenové 69 395 kg, zeleniny 
ostatní 14 505 kg. V kategorii ovoce: 
ovoce ji�ní 4 490 kg, ovoce mírného 
pásu 4 816 kg, citrusy 5 252 kg. 
Samostatnou skupinu tvoøí banány, 
kterých se spotøebovalo celkem 
8 699 kg, jablka, jich� se zkonzumovalo 
28 694 kg, a krmná øepa, kterou si 
na zimní období uskladòujeme ve 
dvou krechtech v areálu a bylo jí 
spotøebováno 25 000 kg.

Maso odebíráme stále od firmy 
Vá�a Mimoò. V roce 2011 bylo na�imi 
svìøenci zkonzumováno od tohoto 
dodavatele celkem 6 030 kg hovìzího 
masa (foto 2) vèetnì hovìzích srdcí. 
Maso je dodáváno v kvalitì pro lidský 
konzum. Drùbe�í maso, tedy kuøata, 
slepice a kuøecí skelety, odebíráme 
pøevá�nì také v kvalitì pro lidský 
konzum. Za loòský rok jsme této 
komodity zkrmili 7 373 kg. Dal�í skupinu 
masitých krmiv tvoøí neodmyslitelnì 
králíci, kterých bylo zkrmeno 4 759 kg, 
a moø�tí sledi, vyu�ívaní pouze pro 
vý�ivu tuleòù a lachtana, jich� se 
spotøebovalo 5 090 kg. Nedílnou 
souèástí krmení je i tzv. biologie, co� 
znamená potravu v peøí èi srsti. Do 
této skupiny kromì králíkù spadají 
i jednodenní kuøátka a krmní hlodavci. 
Spotøeba �biologie� ka�doroènì 
stoupá spolu s nároky na pøirozené 
krmení. Jednodenních kuøátek se 
v roce 2011 spotøebovalo 2 890 kg 

a krmných hlodavcù 1 797 kg. A� 
u� se jedná o kuøátka nebo krmné 
hlodavce, obojí jsme nuceni z velké 
èásti nakupovat.

Nezanedbatelnou slo�ku krmných 
dávek pøedstavuje granulované 
krmivo. Stálým dodavatelem je firma 
Sehnoutek a synové, v. o. s., Voleè, 
která nám dodává po�adované 
mno�ství po telefonické dohodì 
jednou za mìsíc a pùl. Spotøeba 
krmné smìsi pro pøe�výkavce èinila 
13 t, krmné smìsi urèené pouze 
pro �irafy se zkrmilo 7,6 t. Ostatních 
granulovaných krmiv, jako je zoosmìs 
pro daòky, bylo zkrmeno 4,4 t, pro 
konì 7,3 t, pro p�trosy 1,6 t. Dal�ím 
granulátem urèeným pouze pro �irafy 
jsou vojtì�kové úsu�ky, jejich� spotøeba 
za loòský rok èinila 0,73 t. Rovnì� sloni 
mají svùj specifický krmný doplnìk, 
zejména na enrichment, a tím jsou 
sloní kulièky s banánovou pøíchutí, 
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kterých se spotøebovalo 2,2 t. Nejedná 
se o klasický granulovaný výrobek, ale 
o extrudovaný. Rý�e, kterou zkrmujeme 
hlavnì slonùm, jsme v roce 2011 
spotøebovali 4 872 kg.

Pro udr�ení výborné kondice 
chovaných exponátù jsou nutnou 
souèástí krmné dávky rovnì� 
vitamínové pøípravky, jich� valnou èást 
odebíráme od firmy Agro-bio Praha. 
Vitamínových pøípravkù pro kopytníky 
bylo spotøebováno 599 kg, pro okrasné 
ptactvo 266 kg, pro koèkovité �elmy 
11 kg, pro plazy 2 kg.

Okrasné ptactvo je z velké èásti 
skryto pøed zraky náv�tìvníkù na 
tzv. odchovnì, nicménì i tito chovanci 
mají své nároky na krmení, zejména 
v podobì krmných semen, kterých 
zkonzumovali celkem 4,4 t. Dal�í 
souèástí krmné dávky pro ptactvo je 
tvrdý tvaroh, kterého se spotøebovalo 
270 kg, vajíèka 23 001 ks a oøechy 
489 kg. Ov�em ve�kerá vejce, tvaroh 
a oøechy nezkonzumovali pouze 
opeøení obyvatelé zoo, ale i ostatní 
chovaná zvíøata mající tyto komodity 
v krmné dávce (foto 3). Tvaroh 
nespotøebováváme pouze tvrdý, 
ale i mìkký, dále bílé jogurty, které 
se kupují orangutanùm. Mìkkého 
tvarohu se spotøebovalo 139 kg 
a bílých jogurtù 33 kg.

Ètyøikrát mìsíènì jsou na jednotlivé 
úseky zoologické zahrady rozesílány 
krmné doplòky, které jsou slo�eny 
z drobných polo�ek, nakupovaných 
v Makru. Jedná se zejména o pi�koty, 
jejich� spotøeba byla za loòský rok 
101 kg, kompoty 183 kg, instantní 
ka�e (hlavnì pro lemury a drápkaté 
opièky) 36 kg, su�ené mléko (souèást 
do instantních ka�í) 47 kg, tìstoviny 

24 kg, sirup 42 kg a d�em 23 kg.

Nikdo z náv�tìvníkù Zoo Ústí 
nad Labem si jistì nenechá ujít 
víkendovou akci �medový strom�, 
kdy jsou medvìdùm malajským 
potøeny medem kmeny ve venkovním 
výbìhu a medvìdi si sami potøená 
místa hledají a olizují (foto 4). Med 
odebíráme od soukromého vèelaøe 
a v roce 2011 jsme ho spotøebovali 
52 kg.

Pøilo�ená tabulka a graf znázoròují 
roèní spotøebu jednotlivých skupin 
krmení v kilogramech za rok.

4
zelenina listová 16 707
zelenina koøenová 69 359
zelenina ostatní 14 505
ovoce ji�ní 4 490
ovoce mírného pásu 4 816
citrusy 5 252
banány 8 699
jablka 28 694
øepa krmná 25 000
jádro � granuláty 38 745
zrniny pro ptactvo 4 436
hovìzí maso 6 030
drùbe�í maso 7 373
králièí maso 4 759
ryby 5 090
kuøátka jednodenní 2 890
krmní hlodavci 1 797
seno 190 438
vitamíny 911
med 52
mléèné výrobky 442
vejce 1 150
pi�koty 101
kompot 183
instantní ka�e 36
sirup 42
d�em 23
tìstoviny 24
su�ené mléko 47
rý�e 4 872
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Èinnost centra pro zvíøata v nouzi
Jaroslava Je�ková

Èinnost centra se od minulých let 
nijak zvlá�� neli�ila. Vzhledem k tomu, 
�e byly centru zkráceny dotace na 
provoz, vìnovali jsme se pøevá�nì 
bezchybnému chodu na�eho centra 
a èinnostem, které jsme provádìli u� 
v minulých letech. V leto�ním roce pro-
�lo centrem celkem 591 psù, z nich� 
284 jich bylo vráceno zpìt majitelùm.

Pokraèovali jsme v èipování na�ich 
svìøencù (foto 1) a vytváøení vlastní 
databáze èipù. Neustále nará�íme 
na skuteènost, �e noví majitelé u nás 
adoptovaných zvíøat nejsou dùslední 
a nepøihlásí si zvíøe na pøíslu�ném 
obecním úøadì èi do jedné z data-
bází èipovaných zvíøat, které jsou pro-
vozovány v Èeské republice. V centru 
nám pak zùstávají oèipovaní psi, které 
nedoká�eme vrátit majiteli. Na zákla-
dì vlastní databáze máme aspoò 
zaevidovaná zvíøata, která na�ím 
centrem ji� jednou pro�la, a ta jsme 
schopni vrátit majitelùm zpìt.

Mezi nejèastìj�í veterinární úkony pa-
tøila hlavnì vakcinace psù, èipování 
a léèba rùzných prùjmových a viro-
vých onemocnìní. Z úrazù se nejèas-
tìji objevovaly rùzné zlomeniny, které 
byly pøevá�nì zpùsobené srá�kou 
s automobilem.

I tento rok jsme se vìnovali propa-
gaci centra na rùzných akcích, které 
jsou urèeny pro útulky. Zúèastnili jsme 
se napø. Útulek Festu, na který jsme 
ka�doroènì zváni, nebo umís�ovací 
výstavy pro psy a koèky Psí sen v Pra-
ze-Vinoøi (foto 2). V neposlední øadì 
jsme se jako ka�doroènì umístili i na 
nìkolika výstavách pro oøí�ky. Smyslem 
této propagace je to, �e tyto akce jsou 
zamìøeny na umís�ování zvíøat. V�dy 
se nám podaøí s pomìrnì velkým 
úspìchem nìkteré na�e svìøence 
pøedat do adoptivní péèe. Vìt�inou 
jsou akce také zamìøeny charitativnì 
a výtì�ek je rozdìlen mezi úèastníky.

Významnými pøispìvateli jsou obèa-
né, kteøí nám ka�doroènì darují krmi-
vo, pamlsky a také finanèní dary pro 
opu�tìná zvíøata.

Jeliko� se dlouhodobì potýkáme s ne-
dostateènou kapacitou centra, vstou-
pili jsme v jednání s obcemi, které 
jsou v okolí Ústí nad Labem, a uzavøeli 
s nimi smlouvu o spolupráci. Výsled-
kem této spolupráce byla dohoda, na 
jejím� základì jsme postavili dal�ích 
sedm chovných kotcù, a tím roz�íøili 
kapacitu centra (foto 3). Pokraèovali 
jsme také v zateplování bud, proto�e 
se nám podaøilo oslovit dal�í sponzory, 
kteøí dokoupili zbytek výhøevných de-
sek, je� jsme do nich nainstalovali. Na 
èást desek pøispìl té� Magistrát mìsta 
Ústí nad Labem.

1
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Pøíjem psù do péèe od 1. 1. do 31. 12. 2011

pøíjem psa od obèana mìsta 346

pøíjem psa (jiná obec) 18

pøíjem psa (Mìstská policie) 198

pøíjem psa (MVDr. Linzmayer) 15

pes uvázaný u centra 6

pes mající majitele 8

Celkem psù 591

Výdej psù z péèe od 1. 1. do 31. 12. 2011

výdej psa obèanu mìsta k adopci 217

výdej psa obèanu jiného mìsta k adopci 13

výdej psa majiteli zpìt po odchycení 284

utracení psi pro zranìní èi neléèitelnost 7

ukradení psi z areálu 3

uhynulí psi (úraz èi nemoc) 10

psi uteklí z areálu 5

Celkem psù 539

Léèba psù po dobu jejich pobytu 
a vakcinace od 1. 1. do 31. 12. 2011

aplikace èipu ISO 252

oèkování proti vzteklinì 272

odèervení zvíøete 372

odble�ení zvíøete 66

léèba antibiotiky 174

jiná léèba (úrazy, plísòová onemocnìní) 35

kastrace psa 15

Výkonù celkem 1186

platba za vydaného psa (oèkován, èipován) 300 obèané mìsta Ústí nad Labem

platba za vydaného psa (oèkován, èipován) 400 obèané jiných obcí

poplatek za 1 den pobytu psa 60

poplatek za pøevoz psa do centra 100

pau�ální platba za pobyt psa (pes do 30 cm) 1000

pau�ální platba za pobyt psa (pes nad 30 cm) 1500

platba za kadáver 22 Kè/kg
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Koèky pøijaté a o�etøené 
od 1. 1. do 31. 12. 2011

pøijaté koèky 196

vydané koèky 143

uhynulé koèky 53

Pøehled léèby koèek od 1. 1. do 31. 12. 2011

vykastrované koèky 55

oèkování koèek proti vzteklinì 143

léèba zranìní èi jiných chorob 40
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Narození mládìte orangutana bornejského
(Pongo p. pygmaeus)
Patrik Matìjù

Aèkoliv se orangutani ve volné pøírodì 
vyznaèují více ménì samotáøským 
zpùsobem �ivota, bývají mnohdy cho-
váni ve skupinách. Nejinak je tomu 
i v na�í zoo. Dominantní samec Òu-
òák �ije spoleènì se samicí Òuninkou 
a jejich ji� tøetím potomkem Budim. 
Chovný pár spolu od malièka vyrùs-
tal, a snad proto je samec pomìrnì 
závislý na pøítomnosti samice. Òuòák 
je k mláïatùm tolerantní a velice rád 
a èasto si s nimi jako vzorný otec hraje. 
Pøítomnost samce pøi porodu je v�ak 
ne�ádoucí, a to oprávnìnì. Samci 
orangutanù jsou pomìrnì sexuálnì 
náru�iví, èasto dochází k znásilòo-

vání samic a k tomu by mohlo dojít 
i v pøípadì porodu. V na�í zoo prakti-
kujeme oddìlené nocování. Samce 
pravidelnì ka�dý veèer od samice 
oddìlujeme, aby v období oèekáva-
ného porodu byl tento zvyk pro zvíøata 
samozøejmostí a nijak je nestresoval.
Orangutani mají ve srovnání s ostat-
ními lidoopy nejdel�í období repro-
dukèního klidu mezi dvìma porody. 
Nepøijde-li samice o mládì, mù�e být 
tato pauza 4�6 let do dal�ího porodu, 
pøesto�e dochází k èastému páøení. 
S ohledem na velké bøicho na�í sami-
ce není jednoduché odhalit graviditu. 
Orientujeme se podle urèitých znakù 

provázejících bøezost, jako jsou zmìny 
na genitáliích a prsou, zmìna konzis-
tence trusu a zmìny v chování. Dal�í 
mo�ností je kontrola hladiny hormonù 
z trusu a moèi. Metoda analýzy trusu 
je finanènì nákladná. Z tohoto dùvo-
du upøednostòujeme tìhotenské testy, 
které bohu�el nejsou v�dy pøesné. 
Tìhotenské testy nám na�e dohady 
potvrdí vìt�inou a� ve vysokém stadiu 
bøezosti.
V polovinì kvìtna 2011 jsme u samice 
pozorovali silný otok genitálií (foto 1). 
Výsledky tìhotenských testù v tomto 
období byly stále negativní, pøesto�e 
otok pøetrvával. Òuninka èastìji odpo-
èívala, mírnì se jí zvìt�ila prsa, pozdìji 
se jí zmìnila forma trusu. V øíjnu jeden 
ze dvou druhù tìhotenských testù vy-
�el pozitivnì, a koneènì tak potvrdil 
na�e pøedpoklady.
Tak jako ka�dé ráno jsem v sobotu 
17. prosince 2011 na�im orangutanùm 
pøipravil snídani do vnitøní ubikace, 
kterou pracovnì nazýváme �herna�. 
Ta slou�í zvíøatùm k dennímu u�ívání 
v zimním a chladném období. Do této 
expozice je náv�tìvníkùm umo�nìn 
pohled pøes bezpeènostní sklo z haly 
Bornejského pavilonu. Pøíprava snída-
nì spoèívá v rozsypání smìsi vloèek 
a granulí po podlaze a v ukrytí oøí�kù 
do krmné bedny. Taková snídanì slou-
�í kromì své hlavní úlohy � nakrmení 
� také k zabavení na�ich orangutanù.
Nejdøíve jsem do herny pøepustil sam-
ce. V�iml jsem si zvlá�tní nálady sami-
ce, která le�ela na døevìné palandì 
na zádech, dívala se do stropu a ja-
ko by nevnímala okolí. Témìø pìtiletý 
sameèek Budi byl ponìkud nervózní 
a oèichával samici genitálie. Ihned 
jsem ho pøepustil k samci, proto�e 
jsem ji� tu�il blí�ící se porod. Samice 
si prsty sahala k po�evnímu vchodu, 
pøetáèela se na palandì na bøicho 
a zpìt na záda, horními konèetinami 
se chytala møí�í a dolními sítì a lan. 
Òuninka mìla evidentnì porodní bo-
lesti. Telefonicky jsem informoval hlavní 
zoolo�ku Ing. Padalíkovou a po�ádal ji 
o zaji�tìní kamery, abych se pokusil 
porod natoèit. V�echny pøede�lé poro-
dy (a� na první) se odehrály v noèních 
nebo ranních hodinách a �ádnému 
z chovatelù orangutanù se nepodaøilo 
být svìdkem této výjimeèné události.

1
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Po obdr�ení kamery jsem �el Òuninku 
zkontrolovat. Samici se tøásl horní pysk 
a obèas vzdychla. Po chvíli se zaèala 
u po�evního vchodu tvoøit boule. Silnì 
rozru�ený jsem tøesoucíma se rukama 
popadl kameru a neohrabanì zaèal 
natáèet. Vzápìtí se objevila hlavièka 
a bìhem nìkolika sekund bylo mládì 
na svìtì! Samice je uchopila a pøilo�i-
la si ho na hrudník. Hned mládì èistila 
jazykem a pysky. Levou rukou vytáhla 
placentu a zaèala ji sát. V�e se ode-
hrávalo neuvìøitelnì rychle a automa-
ticky. Samice mou pøítomnost nebrala 
na vìdomí, byla absolutnì klidná, co� 
se nedalo øíct o mnì. Mìl jsem mo�-
nost být u porodu svých oblíbencù 
poprvé. Samice vyèistila mládìti ústní 
dutinu a oèi. Pøi tom, jak manipulovala 
s mládìtem, jsem vypozoroval, �e je 
to samièka. To u� jsem mìl rozèilením 
zaml�ené brýle a ruce se mi tøásly 
je�tì víc. Natáèel jsem pøibli�nì 45 mi-

nut, ov�em pou�itelného materiálu je 
velice málo. Mládì bylo stále spojeno 
s placentou pupeèní �òùrou, obèas 
otevøelo oèi a písklo si. Samice byla 
po porodu vyèerpaná a pøeru�ovanì 
pospávala. Pozdìji se mládì neklidnì 
vrtìlo, nejspí� hledalo bradavku, ale 
samice mu nijak nepomáhala.
Na noc jsem mladého Budiho spojil 
s matkou (foto 2). Byl hodnì pøekva-
pený novým pøírùstkem, a i kdy� byl 
velmi zvìdavý, nejdøíve okukoval svou 
sestøièku z bezpeèné vzdálenosti.
Druhý den jsem Budiho opìt nechal 
pøes den se samcem a Òunince 
dopøál klid na zotavení po porodu. 
Bìhem dne jsem samici pøepustil na 
úklid do vedlej�í lo�nice. Mládì se 
dr�elo samo, matka ho jen rukou pøi-
dr�ovala. Bohu�el, pupeèní �òùra byla 
stále spojená s ji� zapáchajícím zbyt-
kem placenty. S ohledem na mo�nou 
infekci nebo zatr�ení pupeèní �òùry 
jsem se ji pokusil odstøihnout. Samice 
vìt�inu èasu trávila tìsnì u møí�í lo�ni-

ce, tak se mi podaøilo pupeèní �òùru 
zkrátit na cca 20 centimetrù. Zbytek 
zaschl a odpadl bìhem dal�ího dne.
Spojování samice se samcem jsme 
nechali na rozhodnutí Òuninky. Èeka-
li jsme, a� dá sama najevo zájem jít 
za samcem. Odlouèení nejhùøe nesl 
Òuòák, naopak Òuninka si u�ívala 
odpoèinek a klid. Po �esti dnech, tedy 
ve ètvrtek 22. prosince, u� zatou�ila být 
s ostatními, a skupina se vrátila k nor-
málnímu re�imu.
Bìhem dal�ích dnù se Budi tulil k mat-
ce a trávil s ní více èasu ne� døíve. Dù-
vodem byla bezesporu jeho sestøièka, 
které se se zájmem dotýkal a v�elijak 
ji ocucával. Oproti tomu Òuòák mlá-
dì bere na vìdomí, ale ignoruje je. 
Z pøedchozí zku�enosti víme, �e si 
s mláïaty zaèíná hrát, a� kdy� ho ke 
høe sama vyprovokují.
Z nového pøírùstku máme neskuteè-
nou radost a doufáme ve zdravý vývoj 
mládìte (foto 3).

3
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Medvìd malajský (Helarctos malayanus) 
a jeho chov
Bc. Tomá� Andìl

Medvìd malajský  (Helarctos malaya- 
nus) je spolu s osmi dal�ími druhy øazen 
do èeledi medvìdovitých a v souèas-
né dobì je popsán ve dvou poddru-
zích. Nominátní H. m. malayanus Raf-
fles, 1822, vyskytující se na území Ban-
gladé�e, severovýchodní Indie, na jihu 
Èíny, na Malajském poloostrovì a na 
Sumatøe, a H. m. euryspilus Horsfield, 
1825, který �ije na ostrovì Borneo. Ten 
je výraznì men�í, dosahuje maximální 
hmotnosti 65 kg. Zástupci pevninské-
ho poddruhu mohou vá�it a� 80 kg. 
Mezi ostatními zástupci èeledi med-
vìdovitých vyniká medvìd malajský 
pøedev�ím zruèností, s jakou �plhá ve 
vìtvích stromù. Zde pak s pomocí své-
ho mimoøádného, a� 25 cm dlouhého 
jazyka získává z dutin svou nejoblí-
benìj�í potravu, med a hmyz. Mimo 
uvedené obstarávání oblíbené stravy 
nìkdy vyu�ívá koruny stromù i ke spaní 
èi jako ochranu pøed mo�nou predací 
ze strany tygrù. Mezi dal�í zvlá�tnosti 
tohoto druhu, které nelze opominout, 
urèitì patøí absence zimního spánku 
a reprodukèní cyklus zcela nezávislý 
na roèním období. Na rozdíl od jiných 
druhù medvìdù rodí svá mláïata 
v prùbìhu celého roku.

V Èervené knize ohro�ených dru-

hù IUCN je zapsán jako druh zranitel-
ný, s klesajícím populaèním trendem. 
Jako mnoho jiných �ivoèi�ných druhù 
je i medvìd malajský ohro�ován 
pøedev�ím ztrátou �ivotního prostøedí 
zpùsobenou nekontrolovaným odles-
òováním a stále pøítomným pytlác-
tvím. Podle støízlivých odhadù do�lo za 
posledních tøicet let ke sní�ení celkové 
populace o více ne� 30 %, u nìkte-
rých místních populací a� o 50 %.

Ústecká zoologická zahrada se chovu 
tìchto náv�tìvnicky velice atraktivních 
zvíøat vìnuje nepøetr�itì od roku 1987, 
kdy byl z Vietnamu dovezen samec 
Toro spoleènì se samicemi Mi�utkou 

a Lotynkou. Skupina se o dva roky 
pozdìji roz�íøila o samce Imra a sami-
ce Ajèi, Bibi a Kubulu, jejich� dlouhá 
pou� rovnì� zaèala ve vietnamské 
Hanoji. Historický chovatelský úspìch 
se vá�e k roku 1993, kdy se podaøilo 
odchovat první ústecké medvídì, 
samièku Boru. Ta se po tøech letech 
�ivota strávených na severu Èech 
pøestìhovala do zoologické zahrady 
v nìmeckém Frankfurtu. Toro s Mi�ut-
kou si svùj úspìch zopakovali je�tì 
v roce 1997, kdy odchovali sameèka 
Cecila. Pod ochranou své matky vy-
rùstal malý medvìd v na�í zoo a� do 
listopadu 2001, kdy odjel do zoo v Zá-
høebu. Rok po jeho odchodu bohu�el 
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Mi�utka uhynula a samec Toro byl v ro-
ce 2004 deponován do Zoo Olomouc. 
Po následných transferech nìkolika 
zvíøat se jejich stav ustálil v roce 2006, 
kdy se podaøilo získat mladý pár 
� samici Barmu a samce Myanmara 
(foto 1). Vzhledem ke svému pùvodu 
jsou obì zvíøata chovatelsky velmi 
zajímavá a hlavním úkolem, který po 
jejich pøíchodu nastal, bylo navázat 
na pøede�lé úspì�né odchovy a tento 
druh opìt rozmno�it. By� jsme byli v ná-
sledujících letech nìkolikrát svìdky 
nepøehlédnutelných pokusù o páøení, 
dlouho oèekávaná radostná událost 
nastala a� 20. èervna 2011, kdy Barma 
porodila své první mládì. Jak je v ta-
kových situacích zvykem, uzavøeli jsme 
ihned náv�tìvnickou halu pavilonu 
�elem, kde se v pøítmí vnitøní ubika-
ce nezku�ená samice seznamovala 
s èerstvì narozeným potomkem. První 
týden absolutního klidu v pavilonu 
se samice peèlivì a nièím neru�ena 
starala o medvídì, které o své pøítom-

nosti dávalo pomìrnì hlasitì vìdìt. 
Osmý den po porodu jsme samici bez 
vìt�ích problémù na chvilku oddìlili 
a mládì pro�lo svou první krátkou ve-
terinární kontrolou. Ta nám ukázala, �e 
malé medvídì je samièka (foto 2) se 
standardní hmotností 640 g. Bohu�el 
jsme zjistili, �e mateøská péèe bìhem 
prvních hodin byla více ne� peèlivá, 
a malá samièka pøi ní pøi�la o vìt�inu 
drápù na zadních konèetinách. Na-
�tìstí se nejedná o handicap, který by 
ji v jejím �ivotì nìjak limitoval, o èem� 
nás ostatnì pøesvìdèuje ka�dý den. 
Vzhledem k tomu, �e Barma je velmi 
kontaktní a pomìrnì �poslu�né� zvíøe, 
nebyl vá�ný problém ji oddìlovat do 
vedlej�ího boxu a mít tak vývoj mlá-
dìte pod kontrolou. Oèi otevøelo malé 
medvídì poprvé 7. èervence a jeho 
hmotnost za mìsíc vzrostla na 2,26 kg. 
Barma se o prvorozené mládì starala 
naprosto vzornì, malá Babu, jak byla 
samièka pokøtìna, po v�ech strán-
kách prosperovala a 30. srpna u� 

vá�ila 5,4 kg. Postupem èasu jsme ji� 
mohli s malým omezením zpøístupnit 
náv�tìvnickou halu, a umo�nit tak 
nev�ední pohled na Barmu pøená�e-
jící své mládì v náruèí v�em, kteøí se 
do zoo pøi�li podívat.

Chovu tìchto pozoruhodných zá-
stupcù jihoasijské fauny se v Evropì 
momentálnì vìnuje 22 zoologických 
institucí, v jejich� péèi je 55 jedincù, 
a jejich statistiky jen dokládají, jak 
nesnadno je tento druh v lidské péèi 
rozmno�itelný. Zoo Ústí nad Labem 
se v tomto smìru mù�e øadit mezi ty 
úspì�né.

3 4
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Odchov levharta obláèkového 
(Neofelis nebulosa) 
Bc. Tomá� Andìl

Chov levhartù obláèkových (Neo- 
felis nebulosa) rozhodnì nepatøí 
k rutinním zále�itostem a od zpùsobu 
chovu jiných druhù �velkých koèek� 
se podstatnì li�í. Aby se eliminovalo 
riziko usmrcení samic, ke kterému pøi 
jejich spojování v minulosti nezøídka 
docházelo, je vhodné sestavovat 
nové chovné páry z mladých, po-
hlavnì je�tì nedospìlých jedincù. 
U takto sestavených párù se znaènì 
sni�uje agresivita samcù vùèi samicím 
v období øíje a zvy�uje se tím �ance 
na úspì�ný odchov tìchto krásných 
a ohro�ených �elem. V pøípadì na-
�ich �obláèkù� Cayana a Lenyi probí-
halo jejich spojování bìhem mìsícù 
dubna a kvìtna 2010, tedy v dobì, 
kdy byl samci jeden a samici dva roky. 
Zatímco první rok pobytu v na�í zoo 
obì zvíøata pohlavnì dospívala a s�í-
vala se s novým prostøedím, druhý rok 
byl z chovatelského hlediska podstat-

nì zajímavìj�í.

Zimní mìsíce na poèátku roku trávili 
Cayan s Lenyou spoleènì ve vnitøní 
ubikaci v naprostém souladu, bez se-
bemen�ích náznakù vzájemné agre-
se. Jediný problém tohoto jinak zcela 
harmonizujícího páru pøedstavovalo 
spoleèné krmení. I po roce pobytu 
v na�em chovatelském zaøízení byla 
samice stále velmi plachá a svùj 
úkryt v porodní boudì opou�tìla zá-
sadnì a� veèer, co� znaènou mìrou 
limitovalo její pøístup k pøedkládané 
potravì. Z tohoto dùvodu byla zvíøa-
ta dle potøeby na noc oddìlována 
(foto 1) a na jejich kondici to mìlo 
v brzké dobì velmi pozitivní dopad. 
Následná spojování probíhala v�dy 
hladce a naprosto bezproblémovì. 
V polovinì druhého týdne mìsíce 
bøezna pøestaly obì koèky pøijímat po-
travu a samec zaèal ve zvý�ené míøe 

vokalizovat, z èeho� se dalo usuzovat 
na nástup øíje. Vzhledem ke zmínìné 
plachosti a zcela noènímu zpùsobu �i-
vota na�í samice jsme bohu�el nemìli 
mo�nost jejich vzájemné interakce po-
drobnìji pozorovat. Po nìkolika dnech 
zaèali oba �obláèci� opìt normálnì 
�rát, samcova vokalizace ustala a v�e 
se vrátilo k normálu. Na�e domnìnka, 
�e Lenya mù�e být bøezí, se tak zcela 
potvrdila, a� kdy� dne 8. èervna 2011 
porodila tøi ko�ata. Ihned jsme nechali 
uzavøít náv�tìvnickou halu pavilonu 
�elem, abychom na�emu mladému 
a nezku�enému páru poskytli nezbyt-
ný klid. Dìní v porodním boxu jsme 
monitorovali pouze pomocí kamery 
(foto 2). První pozitivní zji�tìní bylo, 
�e se v�echna tøi ko�ata narodila �ivá 
a �e o nì samice projevovala patøièný 
zájem. Dal�í klad jsme spatøovali v tom, 
�e se samec nechoval agresivnì. 
Jeho chování by se dalo popsat spí�e 

1
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jako nadmìrná zvìdavost a hravost, 
kterou jsme pøièítali jeho vìku. Samice 
jeho seznamování s ko�aty bez reakcí 
pozorovala a první hodiny od porodu 
probíhaly nad oèekávání dobøe. I pøes 
uvedené klady v�ak bylo brzy patrné, 
�e u tohoto odchovu pùjde pøedev�ím 
o získávání dùle�itých zku�eností pro 
oba rodièe. Nutno dodat, �e v pøípa-
dì odebrání ko�at k umìlému odcho-
vu bychom mladý pár pøipravili o ne-
nahraditelné zku�enosti, tolik potøebné 
pro jejich dal�í reprodukci. Pøípadné 
zapojení ruènì dokrmených jedincù 
do chovu je samo o sobì znaènì pro-
blematické a nezøídka vede ke vzniku 
jen velmi obtí�nì øe�itelných situací. 
Z tìchto dùvodù jsme byli jednoznaè-
nì rozhodnuti do odchovu nezasaho-
vat a v�e pouze monitorovat. Pokus 
o první odchov sice po ètyøech dnech 
skonèil zdánlivým chovatelským ne-
úspìchem, pøesto ho lze do znaèné 
míry hodnotit kladnì, zejména jako 

velký pøíslib do budoucna.

Ji� týden po prvním porodu byly 
z chování obou zvíøat patrné pøízna-
ky nástupu dal�í øíje a díky kameøe 

v porodním boxu jsme mohli poprvé 
pozorovat i pokusy o páøení. Jinak se 
v�e opìt odehrávalo veèer, se znaènì 
omezenými mo�nostmi pozorování. Po 
nìkolika dnech øíje odeznìla a opìt 
nastalo období zcela idylického sou-
�ití. Obì koèky byly neustále spolu, 
jen obèas jsme byli nuceni je rozdì-
lovat kvùli krmení. Zaèátkem záøí se 
zaèala samice znatelnì zakulacovat 
a 26. záøí 2011 v dobì od 13:15 do 
17:30 hod. porodila podruhé tøi �ivá 
ko�ata. K porodu do�lo v dobì, kdy byl 
samec od samice oddìlen, a i pøes 
opakované pokusy se obì zvíøata ji� 
nepodaøilo znovu spojit. Chování sami-
ce se oproti prvnímu porodu radikálnì 
zmìnilo � tentokrát nenechala samce 
ke ko�atùm ani pøiblí�it. Vzájemná 
agresivita obou zvíøat se stále stupòo-
vala, a samec musel být nakonec od 
samice s mláïaty oddìlen. Tentokrát 
se ji� Lenya starala o své potomstvo 
naprosto pøíkladnì a nìkolik prvních 
dní témìø neopustila porodní boudu. 
Pozitivní posun v mateøském chování 
samice byl ve srovnání s prvním vrhem 
naprosto markantní a ko�ata nám pøí-
mo rostla pøed oèima. Pøi veterinární 
kontrole ve stáøí dvou a pùl mìsícù byli 
dva sameèci a jedna samièka zvá-
�eni, odèerveni, naoèkováni (foto 3) 
a v�em byl aplikován identifikaèní 
mikroèip. Za vzorné péèe své matky 
zatím v�echna tøi ko�ata zdárnì pro-
spívají. V souèasné dobì je samec 
od samice s mláïaty stále oddìlen 
a o jejich dal�í spojení se pokusíme a� 
po úplném odstavení v�ech ko�at.

2
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Zpráva o èinnosti na úseku �pavilonu slonù�
Jan Javùrek, Petr Kiebel

V záøí roku 2010 probìhla u Delhi umì-
lá inseminace. Na její výsledek jsme 
museli èekat témìø ètyøi dlouhé mì-
síce. Dne 29. ledna 2011 ultrazvukové 
vy�etøení bohu�el potvrdilo, �e Delhi 
bøezí není. Byli jsme tím pádem po-
staveni pøed øe�ení otázky, co dál, jak 
pokraèovat s chovem slonù v na�í zoo 
v blízké i vzdálenìj�í budoucnosti. Spo-
leènì s vedením zoo jsme se rozhodli 
v dal�ích pokusech o umìlé oplodnì-
ní slonice Delhi ji� nepokraèovat. Jde 
toti� o proces velice nároèný jak pro 
Delhi, tak pro chovatele i celou zoo. 
Navíc bez ohledu na vlo�enou energii 
a snahu nebylo na�e úsilí v posledních 
sedmi letech korunováno úspìchem. 
To vede jen k jedinému závìru: buï 
budeme chovat slony pøirozeným 
zpùsobem, nebo chov slonù v Ústí nad 
Labem skonèí do�itím na�ich slonic, 
resp. do�itím jedné z nich a trans-
portem druhé. Samozøejmì máme 
enormní zájem pokraèovat v chovu, 
co� ov�em znamená roz�íøit chovné 
zaøízení o pavilon pro samce a do-
stavbu stávajícího pavilonu o dal�í ka-
pacitu pro dvì samice, pøesnì podle 
doporuèení koordinátora Evropského 

chovného programu pro slony (EEP) 
pøi Evropské asociaci zoologických 
zahrad a akvárií (EAZA). K tìmto kro-
kùm jsme se dokonce zavázali v sou-
vislosti se souhlasem koordinátora 
k inseminaci, a to do roku 2015. Pokud 
tyto podmínky splníme, zajistí nám ko- 
ordinátor perspektivní slony. Dokonce 
u� máme �pøidìleného� mladého 
sloního samce Fahima, který nyní �ije 
v belgické zoologické zahradì Belle-
waerde. Bohu�el, k tomuto cíli vede je-
diná cesta � pøesvìdèit na�eho zøizo-
vatele, tj. statutární mìsto Ústí nad 
Labem, o investici cca 30�35 milionù 
korun. Bez ní nemá ná� chov slonù 
�ádnou �anci na budoucnost a sa-
mozøejmì ani nelze urèit, kdy se tento 
èerný scénáø naplní. Mohou to být de-
setiletí, ale klidnì i jen nejbli��í roky�

Poslední ultrazvuk odhalil v dìloze Del- 
hi opìt tekutinu, která by jí mohla do 
budoucna pøivodit znaèné zdravotní 
komplikace. Po poradì s lékaøi z IZW 
jsme se rozhodli tekutinu z dìlohy od-
sát. Dne 7. èervence 2011 byla Delhi 
na tento zákrok pøipravena a tým IZW 
se chystal odsátí tekutiny po vy�etøení 

ultrazvukem provést (foto 1). Ov�em 
ultrazvukový nález byl pøekvapující 
a velice pøíznivý. Nejen�e nebyla 
v dìloze tekutina nalezena, ale do-
konce den pøed ultrazvukem probìh-
la plnohodnotná ovulace. Dohodli 
jsme se tedy na dal�ích pravidelných 

1

2



26

odbìrech krve, abychom mohli za-
chytit a vyhodnotit kvalitu cyklu. Tato 
nová informace a veliký zájem lékaøù 
z IZW je�tì pokraèovat v programu 
umìlé inseminace ná� pùvodní zámìr 
� upustit od dal�ích pokusù � zmìnily. 
Co se týèe Kaly, její� vy�etøení tým IZW 
také provedl, u té u� nález tak pozitivní 
nebyl. Prokázalo se trvalé zhor�ování 
stavu jejích pohlavních orgánù. Cysty 
se zvìt�ují, nejvìt�í z nich u� má veli-
kost pìsti. Lékaøi z IZW jsou dokonce 
pøesvìdèeni, �e u Kaly ji� musí dochá-
zet k bolestem, zejména pokud nìja-
ká cysta praskne. S tím zøejmì souvisí 
její obèasné nechutenství, se kterým 
jsme bojovali zejména v únoru, kdy 
celý týden nepøijímala potravu. Pøesto 
i u ní byl zji�tìn vyhasínající cyklus. Ten 
ov�em zbyteènì zatì�uje organismus 
a èásteènì i zpùsobuje zvìt�ování 
cyst. Po vyhodnocení hormonálního 
prùbìhu celého cyklu se ho proto v bu-
doucnu pokusíme pomocí lékù defini-
tivnì zastavit, èím� by mohlo dokonce 
dojít ke zmen�ení cyst. Kala v�ak trpí 
i dal�ími zdravotními problémy � ko�-
ními zánìty, prasklinami na chobotu, 
obèasnì nestandardnì kalná moè 
naznaèuje problémy se zánìty ledvin. 
Kala má velké problémy i s pohybo-
vým ústrojím. Po�kozená konèetina 
(k èemu� do�lo u� ve Vietnamu) a ar-
tróza jí pomìrnì hodnì znesnadòují 
pohyb a zejména vstávání. Díky firmì 
Orion Pharma a jejímu kloubnímu 
preparátu APTO-FLEX, který nám spon-
zorsky poskytla, jsme se mohli pokusit 
zpomalit zhor�ování její hybnosti. Tyto 
zdravotní problémy Kaly nás ov�em 
o to palèivìji nutí k zamy�lení nad ne-
radostnými vyhlídkami na�eho chovu.

Dal�í ultrazvuk 20. øíjna 2011 (foto 2) 

potvrdil pøipravenost Delhi na pøípad-
nou dal�í inseminaci. Pravidelnì jsme 
odebírali krev, intenzivnì pøipravovali 
a trénovali Delhi k inseminaci a èekali, 
a� rozbory krve urèí vhodný okam�ik. 
Ten nastává, kdy� po prvním maximu 
(tzv. píku) LH hormonu a souèasném 
poklesu progesteronu je nalezen 
pík druhý. V termínu pøedpokládané 
inseminace jsme bohu�el druhý pík 
nenalezli, a tak byla inseminace od-
volána. Po dùkladných rozborech 
v laboratoøích IZW v Berlínì jsme se 
nakonec dozvìdìli, �e Delhi ovulaci 
mìla, ov�em o dva dny døíve, ne� jsme 
pøedpokládali a ne� jsme provádìli 
LH testy. Dal�í pøípadný termín ovulace 
bude pøí�tí rok.

V rámci pøiblí�ení �ivota na�ich slo-
nic veøejnosti a jejich popularizace 
jsme významnì aktualizovali na�e 
webové stránky www.choboti.cz. Zmì-
nili jsme jejich design, aktualizovali 
a doplnili informace, databázi v�ech 
slonù v ÈR a SR, propojili jsme stránky 
s facebookem a s úètem na YouTube, 
kde je více ne� desítka videí o na�ich 
slonech. S prací s veøejností souvisí i za-
vedení tzv. zá�itkových programù. Zá-
jemci u nás mají mo�nost si slony ne-
jen pohladit a nakrmit, ale dokonce si 
i zkusit být jeden den plnohodnotným 
chovatelem slonù. Zejména o kontakt 
se slony je opravdu velký zájem. Dále, 
jako ka�dý rok, se na na�e slony pøi-
�lo podívat velké mno�ství �náv�tìv� 
� dìti ze v�ech stupòù �kol, z dìtského 
domova, dìti zamìstnancù ústeckého 
dopravního podniku v rámci Dne dìtí, 
vysoko�kol�tí studenti, ale i VIP osob-
nosti, jako napøíklad hereèka Iveta 
Blanarovièová, zpìvaèka Jitka Zelen-
ková (foto 3) èi skikrosaø Tomá� Kraus. 

Ve dnech 28.�30. øíjna 2011 se v na�í 
zoo konal �Den otevøených dveøí�, 
pøi kterém jsme mohli velkému poètu 
zájemcù pootevøít dveøe i do zákulisí 
na�eho pavilonu a ukázat ná� chov 
i z jiného pohledu, ne� má náv�tìvník 
pøi bì�né prohlídce zoo. Zaèátkem 
roku jsme zkou�eli uèit na�e slony 
malovat barvami na plátno. Vzniklo 
nìkolik zajímavých obrázkù a myslíme 
si, �e nìkdy v budoucnu bude mo�no 
tuto dovednost vyu�ít k dal�ímu zvý�e-
ní zájmu veøejnosti o na�e slony.

V èervnu probìhla generální údr�ba 
hydraulických sloupù, pomocí kterých 
oddìlujeme slony na noc v jejich lo�-
nicích. Aèkoli je tento systém pomìrnì 
drahý a slo�itý, lze po sedmi letech 
jeho provozu øíct, �e po vychytání po-
èáteèních problémù jde o technologii 
úspì�nou, efektní a efektivní.

Jako ka�dý rok jsme se i tentokrát zú-
èastnili setkání odborné komise pro 
slony pøi Unii èeských a slovenských 
zoologických zahrad (UCSZOO), kte-
ré se konalo v Zoo Ostrava. Pøednesli 
jsme prezentaci na téma inseminace 
a souèasný stav na�eho chovu slonù. 
Hlavním tématem setkání byl samo-
zøejmì odchov ostravských slùòat. Vel-
ká debata se vedla o reakci veøejnosti 
na úmrtí sloního sameèka. Vzhledem 
ke zku�enosti po narození mrtvého 
slùnìte v na�í zoo jsme kolegùm pøe-
dali na�e cenné poznatky. Úspì�ný 
odchov druhého ostravského slùnìte, 
sloní samièky Rashmi, nám zároveò 
zcela pøesnì a jasnì ukazuje cestu, 
po které se máme a musíme vydat, 
pokud chceme smysluplnì chovat tak 
vzácná a ú�asná zvíøata, jakými sloni 
dozajista jsou.

Na podzim jsme svépomocí zbudovali 
bambusové zábradlí kolem výbìhu, 
èím� jsme chtìli zamezit tomu, aby 
náv�tìvníci nièili výsadbu, ale zároveò 
i zabránit úrazu pøi pøípadném pádu 
do pøíkopu ve výbìhu. Ov�em pøi vy��í 
náv�tìvnosti, zejména pøi pravidelném 
cvièení, nará�íme na omezenou ka-
pacitu vyhlídkových míst. Do budouc-
na budeme muset tento problém øe�it, 
ideálnì roz�íøením vyhlídky a vybudo-
váním nízké tribuny.

Problémy jsme museli øe�it i u dal�ích 
zvíøat v pavilonu slonù. Po úspì�ném 
vylíhnutí mládìte lori zelenoocasého, 
které vylétlo z budky 5. srpna, do�lo 
bohu�el ke zdravotním problémùm 
samce lori, který po tøech týdnech 

3
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uhynul. Jde o velmi inteligentní ptáky, 
s nimi� chovatel navá�e blízký vztah, 
co� napøíklad dokazuje neomylné 
zasa�ení chovatele pøi úklidu trusem, 
po nìm� nám samec èasto øekl: �Fe-
�ák.� Proto jsme jeho úmrtí nesli hodnì 
bolestnì. Dal�í velká rána nás potka-
la 30. záøí, kdy velmi náhle uhynulo 
i mládì. Po pitvì jsme zjistili, �e samec 
zemøel zøejmì na problémy s játry, 

u mládìte selhal pokus o odèervení, 
a mládì proto bylo masivnì zaèer-
veno. Stav jsme doplnili v listopadu, 
kdy jsme do voliéry vypustili nového 
sameèka a pøedchozí odchované 
mládì. Dal�ím problémem byl prùnik 
potkana do druhé ptaèí voliéry, který 
bohu�el zakousl oba holoubky zeleno-
køídlé. Následovala komplexní derati-
zace celého pavilonu.

4

Na závìr bychom rádi podìkovali 
na�im podporovatelùm a donáto-
rùm � Skupinì ÈEZ (foto 4) za dar 
100 000 Kè, firmì Orion Pharma za 
kloubní preparát, firmì Dorant za po-
skytování obèerstvení pro èleny týmu 
IZW pøi jejich náv�tìvách a na�im 
milým adoptivním rodièùm � rodinì 
pana Jakuba Zavorala.
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Pavilon zeber Hartmannové 
(Equus zebra hartmannae)
Ing. Pavel Král

Dne 28. øíjna 2011 byl slavnostnì ote-
vøen dlouho oèekávaný nový pavilon 
pro zebry Hartmannové.

Pùvodní døevìný pavilon byl v hor-
ní èásti zoo postaven pøed 36 lety, 
v roce 1975 (foto 1). O stavbì tohoto 
pavilonu bylo rozhodnuto po nabídce 
Zoologické zahrady ve Dvoøe Králové 
k prodeji 12 ks zeber Hartmannové, 
které byly dovezeny Ing. Josefem 
Vágnerem z ji�ní Afriky. Byl vybudo-
ván døevìný pavilon s pùvodnì �esti 
boxy. Poèet boxù se v prùbìhu let 
zvy�oval a� na koneèných 15, a zá-
roveò se jejich plocha samozøejmì 
zmen�ovala. Pavilon nebyl vytápìn, 
teplota v�ak ani v nejvìt�ích mrazech 
neklesla pod 8 �C. Vlhkost se pohybo-
vala mezi 60�80 %. Výmìna vzduchu 
byla øe�ena ventilátorem a sklopnými 
okny. Ve stáji byla z obou stran boxù 
krmná a obslu�ná ulièka. V pavilonu 
byla manipulaèka a pøípravna krmiv, 
nedaleko pavilonu byl døevìný objekt 
slou�ící jako sklad pilin a sena.

Pøesto�e byl pùvodní pavilon vzhle-
dem k nabídce zeber postaven v krát-
kém termínu a od zaèátku byl veden 
jako provizorní, byl to s ohledem na 
funkènost a obslu�nost jeden z nejlep-
�ích pavilonù postavených v na�í zoo. 
Nakonec ale u� neustálé opravy 
nemìly smysl z dùvodu celkové zchát-
ralosti. Nosné trámy byly uhnilé, do�lo 
dokonce k propadu døevìného stropu 
nad èástí stáje. Ustájení také pøestalo 
vyhovovat po�adavkùm Evropského 

záchovného programu (EEP) na chov 
horských zeber. Bylo tedy rozhodnuto 
o výstavbì nového pavilonu.

Proto�e výstavba byla naplánována 
na dobu jednoho roku, bylo nutné 
bìhem ní zachovat pùvodní stáj a vý-
stavbu provádìt za provozu (foto 2). 
To vy�adovalo zvý�enou o�etøova-
telskou péèi a sladìní prùbìhu celé 
stavby s provozem okolo zeber.

Pùdorys celého nového pavilonu má 
tvar písmene L. Pøi jeho plánování jsme 
se sna�ili zachovat v�echny osvìdèe-
né èásti z pavilonu pùvodního. Jeliko� 
nechceme do budoucna stádo zeber 
zmen�ovat, zachovali jsme pøibli�nì 
pùvodní poèet boxù. V zadávacích 
podmínkách zoologie bylo 14 boxù ve 
stáji (dva høebci, devìt klisen, tøi boxy 

odstavné). Plocha jednotlivých boxù 
je dána v doporuèení Husbandry 
Guidelines, pro horské zebry je to 
2,3 x 3 m (6,9 m�). Velikost na�ich 
boxù jsme zvý�ili na 2,3 x 4,0 m (n=11), 
velikost odstavných boxù s pøímým 
napojením na �otolinový velký dvorek 
je stejná (n=3). Plocha ka�dého ze 
14 boxù je tedy 9,2 m�. Ze starého pa-
vilonu jsme zachovali i obslu�nost ze 
dvou ulièek podél øady boxù, které se 
funkènì osvìdèily a byly ovìøeny pra-
xí. Krmná ulièka je urèena pro obsluhu 
jednotlivých boxù s ohledem na krme-
ní a napájení. Krmení a vyèi�tìní kory-
ta a napájeèky tak lze provádìt i se 
zvíøetem v boxu. Druhá ulièka, tzv. na-
hánìcí, slou�í k vyhánìní a zahánìní 
zvíøat a k úklidu boxù. Kanalizace je 
dùle�ité zaøízení, které pøispívá k hy-
gienì stáje. V této ulièce jsme za-
chovali podle pùvodního pavilonu 
i prùbì�ný �lábek probíhající podél 
chodby stáje se spádem ke dvìma 
odtokùm, hlavnì pro úklid s vodou. 
Souètem plochy v�ech boxù a obou 
ulièek byla dána pøibli�ná plocha 
stáje 221,5 m�.

Sna�ili jsme se vylep�it i ostatní para-
metry a funkènost nového pavilonu. 
Pøedev�ím to bylo zvý�ení intenzity 
pøirozeného a umìlého osvìtlení. 
V pùvodním pavilonu bylo 14 men�ích 
oken. Zebry pøi zavírání vcházely do 
tmavého prostoru. Nedostatek svìtla 
nebyl vhodný ani pøi umìlém �árov-
kovém osvìtlení, dùle�itém pøi úklidu. 

1
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Skladování a odvoz hnoje jsou øe�eny 
pomocí velkoobjemového kontejneru, 
zapu�tìného pod úrovní podlahy ve- 
dle vstupu do pavilonu.

V závìreèné fázi celé stavby bylo 
nutné napojit nový pavilon na stáva-
jící výbìhy. Z pùvodních betonových 
dvorkù jich bylo ponecháno pìt. Cel-
ková plocha tìchto dvorkù je 224 m�. 
Mezi tìmito dvorky a pavilonem vznikl 
�otolinový dvorek o plo�e 184 m�. Ke 
zpevnìní podkladu byly pou�ity desky 
z recyklovaného polyetylenu. Dùvo-
dem byl kromì zpevnìní dvorku snaz�í 
odvod de��ové vody pomocí drená�e. 
Neménì dùle�itá byla i mo�nost dlou-
hodobého pobytu zeber na tomto 
povrchu s ohledem na zdravotní stav 
zvíøat. Za pavilonem byl vystavìn dal�í 
�otolinový dvorek o velikosti cca 55 m�. 
Tøetí �otolinový dvorek vznikl jako spoj-
nice mezi velkým výbìhem a vcho-
dovou ulièkou. Celkový poèet dvorkù 
v novém pavilonu se zvý�il na osm 
o celkové rozloze 535 m�. Jsou vyu�ívá-
ny k oddìlení zvíøat v pøípadì bøezosti, 
onemocnìní, pøipou�tìní a k trva-
lému oddìlení starých zvíøat. Slou�í 
také k oddìlení høebcù od vlastního 
stáda a vyu�ívají se i pøi nepøíznivých 
podmínkách v zimním období, není-li 
mo�né pou�tìt zvíøata do hlavního 
výbìhu. Výstavba nového pavilonu 
trvala 21 mìsícù a celkový dojem je 
velice pozitivní (foto 3).

Doufejme, �e úspì�nost chovu zeber 
bude v novém moderním pavilonu 
alespoò taková jako v pùvodní stáji. 
Podmínky pro chov jsou zde velmi 
dobré, to ov�em ohodnotí a� zebry 
samotné.

Srovnání pùvodní stáje a nového pa-
vilonu ukazuje tabulka.

Bylo nahrazeno tøemi øadami záøivek. 
Z dùvodu prodlou�ení doby osvìtlení 
ve stáji hlavnì v zimním období je 
jedna øada svìtel vypínatelná auto-
maticky. Plocha oken vzta�ená k plo�e 
podlahy byla ve staré stáji 1:20, v no-
vém pavilonu se pomìr výraznì zlep�il 
na 1:10,4. Kromì 9 oken umístìných 
podél obou ulièek je dùle�itá hlavnì 
instalace 7 stropních oken o velikosti 
2 x 1 metr. Pøirozené osvìtlení se tedy 
výraznì zvý�ilo. Dal�í na�í snahou bylo 
také zlep�it výmìnu vzduchu a prostor 
nad boxy s ohledem na pra�nost. Vý�-
ka stropu nad boxy vzrostla z 2,2 metru 
na 2,4�4,1 metru. V�echna okna vèet-
nì stropních jsou sklopná, zdvojená. 
Mno�ství vzduchu ve stáji na jednu 
zebru se zvý�ilo z pùvodních 20 m� 
na 54 m�. Kvùli tomuto zvý�ení se ale 
pavilon, na rozdíl od pùvodního, musí 
v zimì vytápìt. Do stáje bylo zavede-
no topení z geotermálního vrtu rozve-
dené po celé zoo. Teplotu v pavilonu 
je tedy mo�né umìle regulovat.

Velkého zjednodu�ení jsme dosáhli 
pøi naskladòování sena, slámy a pilin. 
Sklad sena byl ve staré stáji mimo 
vlastní pavilon. V posledních letech se 
pro uskladnìní sena v pùvodním pa-
vilonu vyu�ívaly boxy pro zvíøata, a to 
z dùvodu lep�ího naskladnìní a jed-
nodu��í obsluhy. V novém pavilonu je 
sklad sena a slámy v patøe, jednotlivé 
velké kulaté balíky se naskladòují pøí-
mo z hlavní komunikace zoo. Velikost 
skladové plochy je 29 m�. Balíky se 
dostávají do pøípravny krmiv shozem. 
I uskladnìní pilin se zjednodu�ilo. Na-
skladnìní probíhá také z komunika-
ce zoo v horní èásti pavilonu. Vlastní 
sklad pilin je oddìlen z dùvodu za-
bránìní zvý�ení pra�nosti od ostatních 
prostor v pavilonu. Naskladnìní øepy 

probíhá pøi dolním vstupu do pavilo-
nu. Vstup je uzpùsoben k vjezdu na-
kladaèe UNC. Nakladaè UNC bude 
vyu�íván pøi manipulaci s pøepravní 
bednou pøi pøíchodu nebo odchodu 
zeber. Nakladaè mù�e zajet i do pøí-
pravny krmiv s balíkem slámy nebo 
sena.

Objemná krmiva se podávají na èis-
tou podestýlku u krmného �labu. Tako-
véto podávání krmiva bylo umo�nìno 
zvý�ením plochy boxu. V pùvodní stáji 
se objemné krmivo zakládalo do jeslí 
nad krmným �labem. Krmné �laby 
jsme nezmìnili, kameninové o velikosti 
60 x 40 cm se osvìdèily, pouze prostor 
pod �labem je zdìný. Stejnì tak jsme 
zachovali i napájení ze stájových jazy-
kových napájeèek. V boxu je umístìn 
také dr�ák lizu na kostkovou sùl. Zpù-
sob podestýlání je výmìnný, pou�ívají 
se piliny a sláma. Podlaha je betono-
vá, s mírným sklonem ke �labovému 
kanálku chodby. Vý�ka døevìného 
hrazení boxu je dva metry.

3

PARAMETRY PÙVODNÍ STÁJ NOVÝ PAVILON

plocha objektu (m�) 154 309,5

plocha pøípravny krmiv (m�) 10 25

plocha vlastní stáje (m�) 136 221,5

plocha místnosti pro chovatele (m�) 6 18

poèet boxù (ks) 15 14

velikost boxù (m�) 5,22�7,56 9,2

vý�ka stropu stáje (m) 2,2 2,4�4,1

celková plocha oken stáje (m�) 6,63 21,3

plocha skladu a WC (m�) ne 8

plocha skladu pilin (m�) mimo pavilon 9,5

plocha skladu sena (m�) mimo pavilon (26) 29

plocha skladu øepy (m�) ne 4,6
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�elva zubatá (Cyclemys dentata), 
chov a odchov
Franti�ek �ubík

Cyclemys dentata je druh sladkovodní 
�elvy, který spadá do èeledi Geoemy-
didae a rodu Cyclemys. Tyto �elvy mají 
spí�e kulaté krunýøe, karapax pøevá�-
nì tmavì hnìdé a� èerné barvy bez 
výraznìj�í kresby, plastron je �lutý nebo 
okrový s èernými paprsky na �títcích. 
Obvodní okrajové �títky mají za�pièa-
tìlé zakonèení, u mláïat takøka po 
celém obvodu karapaxu, u dospìlcù 
je to pouze nìkolik zadních �títkù. 
Zbarvení hlavy a konèetin také není 
nijak výrazné. Hlava je skvrnitá, krk 
a konèetiny mají �lutavé pruhování, 
které je kontrastní hlavnì u mláïat.

Pohlavní dimorfismus není na první po-
hled patrný, samice mohou nìkdy pøe-
rùst samce, ov�em není to pravidlem, 
tak�e jediný zpùsob rozli�ení pohlaví je 
zesílený koøen ocasu a ostré vykrojení 
análních �títkù u samcù a spí�e zaob-
lené a �ir�í vykrojení u samic.

Adultní velikost jedincù se uvádí a� 
25 cm, pohlavní zralost kolem sedmé-
ho roku �ivota, ale mù�e být i døíve. 
Zøejmì také zále�í na kondici ka�dého 
jedince. Výskyt této �elvy je po celé 
jihovýchodní Asii, Indii, Barmì, Malajsii, 
Indonésii, Filipínách a Èínì.

Tyto �elvy se vyskytují v blízkosti mìl-
kých a pomalu tekoucích vod, i kdy� 
jejich zpùsob �ivota by se dal cha-
rakterizovat spí�e jako podrostový ne� 

vodní. Jejich konèetiny jsou velmi silné 
a uzpùsobené jak k plavání, tak k po-
bytu na sou�i v podrostech a lesích. 
Hlavnì dospìlí jedinci tráví podstatnì 
více èasu na sou�i, zahrabaní v sub-
strátu, ne� ve vodì. Ostatnì jejich 
v�e�ravost je také dùkazem toho, �e 
aktivují jak ve vodì, tak mimo ni.

Na�e �elvy zubaté chováme v ex-
pozici 5 x 4 metry, kde zhruba tøetinu 
plochy tvoøí bazén hluboký cca 30 cm 
s vodou teplou 24 °C (foto 1). Dal�í tøe-
tinu plochy tvoøí písek a poslední tøeti-

na je pokryta borkou a hustì osázena 
vegetací. Dále je zde naaran�ována 
spousta ra�elinových koøenù, které 
slou�í jako dekorace a zároveò úkryty 
pro �elvy. Tyto úkryty vyu�ívají �elvy 
po vìt�inu dne a aktivují pøevá�nì 
v podveèerních a ranních hodinách, 
kdy také pøijímají potravu. Spoleènì 
s nimi v této expozici chováme 8 kusù 
agamy koèinèinské (Physignathus co-
cincinus) a hejno zhruba 15 kusù zeb-
øièky australské (Taenopygia guttata). 
Slo�ení chovancù expozice se zdá být 
zvoleno správnì. Tyto druhy si v zása-
dì nijak nekonkurují a vzájemnì se 
nestresují, proto dochází k mno�ení 
v�ech chovaných skupin.

�elvy krmíme dvakrát a� tøikrát v týd-
nu, a to jak rostlinnou, tak �ivoèi�nou 
potravou (salát, okurka, banán, èervi, 
my�i, kuøátka, svalovina a ryby). Jako 
vitamínový a minerální doplnìk po-
dáváme Vitamix pro nosnice, kterým 
zasypáváme hlavnì èervy (Zophobas 
morio) a svalovinu.

Nákupem �esti kusù mláïat od sou-
kromého chovatele v roce 1999 získa-
la na�e zoo chovance, kteøí dospìli 
ve skupinu 4,2. K prvnímu odchovu 
mláïat do�lo v roce 2003 a k posled-
nímu v roce 2011. V èervenci 2003 bylo 
o�etøovatelem náhodnì nalezeno 
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�est vajec zahrabaných v podrostu 
a po 49 dnech se vylíhlo pìt mláïat 
(foto 2). V záøí 2004 bylo nalezeno pìt 
vajec neoplozených.

V èervenci 2005 nakladla jedna ze 
samic pìt vajec do kvìtináèe a po 
53 dnech se vylíhlo pìt mláïat. V listo-
padu tého� roku nalezla o�etøovatelka 
jedno utrou�ené vejce, které se pøi 
inkubaci zkazilo.

V roce 2006 se zøejmì do kladení 
zapojila i druhá samice, proto�e byly 
nalezeny dvì snù�ky. První v èervenci 
v bazénu s vodou, kvùli èemu� byla 
samozøejmì celá snù�ka ètyø vajec 
k nièemu a zkazila se. Druhá snù�ka 
v borce se zdála být v poøádku a po 
39 dnech se vylíhlo první mládì a za 
dal�ích osm dní druhé, které ov�em po 
dvou dnech uhynulo.

Dal�í snù�ka byla v èervenci 2007 na-
lezena zahrabaná v borce a po tøech 
mìsících inkubace vyøazena z líhnì. 
V�ech pìt vajec bylo následnì otevøe-
no a shledáno jako zka�ených.

Pìt vajec zahrabaných v substrátu 
(borce) bylo nalezeno také v èerv-
nu 2008. Z této snù�ky se po 72 dnech 
inkubace vylíhlo jedno mládì a ètyøi 
dal�í vejce se po otevøení ukázala jako 
zka�ená. V záøí tého� roku bylo nale-
zeno je�tì jedno vejce, z nìho� se po 
29 dnech vylíhlo mládì.

V roce 2009 se o�etøovateli pøi mytí 
vnitøní strany skel expozice �podaøilo� 
roz�lápnout snù�ku pìti vajec, tento-
krát zahrabaných do písku. Jedno 
vejce zùstalo nepo�kozené a z nìj se 
po 26 dnech vylíhlo mládì.

V srpnu 2010 bylo nalezeno �est vajec 

zahrabaných v borce. V øíjnu se po 
66 dnech inkubace vylíhla ètyøi mlá-
ïata a zbylá dvì vejce bez známky 
vývinu zárodku byla zka�ená. 3. záøí 
uhynula jedna z adultních samic, tak-
�e mláïata narozená v roce 2011 mají 
konkrétní matku, proto�e nám v expo-
zici zùstala pouze jedna samice.

V kvìtnu 2011 uhynulo jedno ze ètyø 
mláïat vylíhlých v øíjnu pøede�lého 
roku a v èervnu jsme objevili pìt va-
jec jen mìlce zahrabaných v borce. 
Z tìch se mezi 24. a 26. srpnem po 
65denní inkubaci vylíhlo pìt mláïat 
(foto 3).

Z tìchto námi posbíraných údajù se 
dá vyvodit to, �e na�e �elvy kladou od 
èervna do záøí a kvùli jejich skrytému 
zpùsobu �ivota a chovu v prostorné 
expozici je dost nároèné jejich snù�-
ky objevit ihned po nakladení. Proto 
doba inkubace u líhní závisí na vývinu 
plodu ve vejcích pøi jejich nalezení.

Osobnì si myslím, �e prùmìrná doba 
inkubace pøi 28 °C ve vlhkém vermiku-
litu a pøi stoprocentní vlhkosti v inkubá-
toru je 60�70 dní. Dùvodem krat�í doby 
inkubace v líhni je fakt, �e samice 
zvolila správné místo pro kladení vajec 
a ta se pøirozenì vyvíjela ji� pøed jejich 
objevením.

V�echny údaje o snù�kách a odcho-
vaných mláïatech jsou v následující 
tabulce:

3

Èíslo 
snù�ky

Datum 
snù�ky

Poèet 
vajíèek

z toho 
neoplozená 

(rozbitá)

Datum 
vylíhnutí

Poèet 
mláïat

z toho 
uhynulých

Poznámka

1 22. 7. 2003 6 1 5. 10. 2003 5 0 první odchov, p. Fraòková

2 10. 9. 2004 5 5 x 0 0 neoplozená vajíèka

3 19. 7. 2005 5 0 10. 9. 2005 5 0 mláïata v Zoo Praha

4 16. 7. 2006 4 4 x 0 0 vejce ve vodì � zka�ená

5 22. 8. 2006 4 2 30. 9. 
a 8. 10. 2006

2 1 10. 10. 2006 1 vejce úhyn, 2 vejce zka�ená

6 3. 7. 2007 5 5 x 0 0 15. 10. vyøazena z líhnì � zka�ená

7 20. 6. 2008 5 4 31. 8. 2008 1 0 mládì v souèasnosti v chovu

8 4. 9. 2008 1 0 3. 10. 2008 1 0 mládì v souèasnosti v chovu

9 9. 9. 2009 5 4 5. 10. 2009 1 0 4 vejce roz�lápnutá, jinak v chovu

10 23. 8. 2010 6 2 28. 10. 2010 4 1 5. 5. 2011 úhyn jednoho mládìte, 
jinak v chovu

11 22. 6. 2011 5 0 25. 8. 2011 5 0 v souèasnosti v chovu

celkem 51 27 celkem 24 2
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Chováme opravdu �elvy zubaté?
Mgr. Martina Kocábková

Vìt�ina �elv rodu Cyclemys byla 
pùvodnì øazena do jediného druhu 
� �elva zubatá (Cyclemys dentata), 
kterou popsal v roce 1831 Anglièan 
J. E. Gray. O mo�né existenci více 
druhù vypovídal �iroký areál jejího 
výskytu a také znaèné morfologické 
odli�nosti. Vyskytují se toti� dvì formy, 
které se odli�ují dle pøevládající 
barvy na plastronu � �lutobøiché 
a tmavobøiché. Pøesto se dlouho 
myslelo, �e rod obsahuje pouze jeden 
a� dva druhy. Tmavobøichá forma 
bývala øazena do druhu Cyclemys 
oldhamii, nìkdy oznaèovaného i jako 
Cyclemys tcheponensis.

Výrazná zmìna v systematice rodu 
nastala v roce 1997. Ze �lutobøiché 
skupiny se vyèlenily hned dva nové 
druhy � Cyclemys pulchristriata, 
popsaný týmem nìmeckých biologù 
vedených Uwe Fritzem, a Cyclemys 
atripons, popsaný Amerièany 
Iversonem a McCordem. Jeliko� nelze 
oba druhy dle morfologických znakù 
spolehlivì odli�it, vyrojily se spekulace, 
�e oba týmy popsaly nezávisle na 
sobì stejný druh. Správnost tohoto 
taxonomického rozdìlení ale potvrdil 
v roce 2001 opìt Uwe Fritz se svým 
týmem. V roce 1997 byly na základì 
morfologie také uznány platnými 

oba pùvodnì zamìòované druhy 
tmavobøichých �elv.

Dal�í zmìny pøinesl rok 2002. S pou�itím 
molekulární genetiky nìmeètí vìdci 
je�tì více diverzifikovali tmavobøichou 
skupinu. Kromì druhù Cyclemys 
oldhamii a Cyclemys tcheponensis, 
který zde byl oznaèovaný jako 
Cyclemys shanensis tcheponensis, 
rozpoznali existenci dvou dal�ích, zatím 

nepojmenovaných tmavobøichých 
druhù.

Zatím poslední revize rodu Cyclemys 
byly publikovány v roce 2008 (autorsky 
se opìt podílel Uwe Fritz a jeho 
kolektiv). Výsledkem bylo mimo jiné 
slouèení názvù Cyclemys oldhamii 
a Cyclemys shanensis v jeden druh 
� C. oldhamii, který obsahuje dvì 
populace, li�ící se pøítomností pruhù 
na krku a ve spánkové oblasti. Na 
základì rozsáhlé studie molekulárních 
dat byly vyèlenìny a popsány také 
dal�í tøi nové tmavobøiché druhy 
� Cyclemys enigmatica, Cyclemys 
fusca a Cyclemys gemeli.

V souèasné dobì je tedy platných 
sedm druhù �elv rodu Cyclemys, 
tøi �lutobøiché � C. dentata 
(�elva zubatá), C. atripons (�elva 
èernoboká), C. pulchristriata (�elva 
pentlièková), a ètyøi tmavobøiché 
� C. oldhamii (�elva Oldhamova), 
C. enigmatica (�elva záhadná), 
C. fusca (�elva hnìdá) a C. gemeli 
(�elva Gemelova). Z morfologického 
hlediska jsou si v�echny �elvy velmi 
podobné a bez molekulární analýzy 
je ve skuteènosti nelze odli�it.

Chov �elv rodu Cyclemys v ústecké 
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zoo zaèal v roce 1999, kdy jsme od 
soukromého chovatele zakoupili 
skupinu �esti asi roèních zvíøat. Zvíøata 
byla dovezena z indonéské Jakarty, 
ale pøesná lokalita odchytu není 
známa.

Aèkoli se v�echny fenotypovì øadily 
mezi �lutobøiché, bylo mo�né je 
kategorizovat do dvou skupin. Tøi 
exempláøe byly výraznì tmav�í, 
s tenkými paprsèitými liniemi na 
plastronu (foto 1), zatímco zbývající 
kusy mìly plastron svìtle �lutý 
a témìø bez kresby, místy pouze 
s krátkými silnými èarami (foto 2). 
Pro pøesné taxonomické zaøazení 
ov�em nejsou tyto znaky dostaèující. 
Je ale pravdìpodobné, �e se jedná 
minimálnì o dva druhy. Pøedbì�nì 
jsme je urèili jako Cyclemys dentata 
a Cyclemys pulchristriata. V obou 
skupinách byla pùvodnì zastoupena 
minimálnì jedna plodná samice 

a jeden a� dva samci.

První pokus o rozmno�ování se 
uskuteènil ji� v roce 2002, tedy ve 
stáøí cca ètyø let. V�ech pìt vajec 
bylo ale neoplozených. Posléze byla 
ka�doroènì nacházena minimálnì 
jedna snù�ka. Kromì let 2004 a 2007 
se z ka�dé sezóny podaøilo odchovat 
mláïata.

Jeliko� páøení probíhá ve vodì a �elvy 
�ijí vìt�inu dne skrytì, nemù�eme 
s jistotou pøiøadit jednotlivé snù�ky ke 
konkrétním samicím. Takté� nemáme 
jistotu, zda nedochází k páøení mezi 
pøíslu�níky odli�ných barevných 
skupin. Vìt�ina odchovaných mláïat 
se fenotypovì podobala svìtlé 
skupinì. V prùbìhu ontogeneze se 
ale barevný vzorec na krunýøi mìní, 
a juvenilové odli�ných druhù jsou tedy 
od sebe �patnì rozli�itelní.

Nejstar�í odchovy, z let 2003 a 2005, ji� 

v na�í kolekci nemáme. První odchov 
odkoupil soukromý chovatel a podle 
posledních dostupných fotografií 
ze ètyø mìsícù vìku zvíøat (foto 3) 
byla mláïata svìtle �lutobøichá 
se skvrnami a poèínajícími silnými 
paprsèitými liniemi na �lutém 
plastronu. V roce 2005 byly v rozmezí 
ètyø mìsícù nalezeny dvì snù�ky. Je 
tedy mo�né, �e se do reprodukce 
zapojily obì samice. Odchovala se 
ale pouze mláïata ze snù�ky první. 
Fenotypovì se podobala jedincùm 
narozeným v roce 2003. V deseti 
mìsících �ivota jejich plastron mírnì 
ztmavl a skvrny se protáhly v paprsèité 
linie. V souèasné dobì se tato zvíøata 
nacházejí v Zoo Praha a bylo by 
urèitì zajímavé zjistit jejich vzhled 
v dospìlosti.

Také v následujícím roce 2006 byly 
nalezeny dvì snù�ky, tentokrát 
v rozmezí pouhého jednoho mìsíce. 
Podaøilo se ale odchovat jen jedno 
mládì. Jako jediné se fenotypovì 
podobá na�í tmav�í skupinì �elv � má 
výraznì tmav�í plastron se symetrický- 
mi tenkými paprsky (foto 4).

Poslední dvojice snù�ek byla nalezena 
v roce 2008 s rozestupem dvou mìsícù. 
Z ka�dé snù�ky se vylíhlo jedno mládì. 
Obì zvíøata mají �lutý plastron � jedno 
je skoro bez kresby, druhé nepatrnì 
tmav�í a má pouze nìkolik èerných 
linií podél jeho okraje.

V letech 2009 a 2010 byla snesena 
v�dy jen jedna snù�ka vajec. V�echna 
mláïata nesou fenotyp svìtlé skupiny. 
Dva mìsíce po nálezu poslední snù�ky 
uhynula tmavá samice. Pøi pitvì bylo 
zji�tìno, �e vajeèníky a vejcovody byly 
ji� znaènì zdegenerované, není tedy 
pravdìpodobné, �e by byla matkou 
tìchto mláïat.

Pro následující sezónu nám tedy 
zùstala nejspí�e jen jedna chovná 
samice, a to ze svìtlé skupiny. Zatím 
poslední mláïata, vylíhlá v srpnu 2011, 
tak nesou dle oèekávání její fenotyp.

Na základì vý�e uvedených údajù 
nejsme v souèasné dobì schopni 
na�e �elvy pøesnì taxonomicky zaøadit, 
a aèkoli vìt�ina odchovaných mláïat 
vypadá fenotypovì velmi podobnì, je 
dùle�ité odhalit genetickou analýzou 
pøípadné mezidruhové hybridy. Pro 
zachování èistoty genetické linie 
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bychom následnì museli rozdìlit 
pùvodní chovnou skupinu.

Do budoucna bude také nezbytné 
pøehodnotit zaøazení jednotlivých 
druhù �elv rodu Cyclemys do 
kategorií IUCN Red list. Nyní je tam 
øazen pouze druh Cyclemys dentata, 
a to ve stupni NT (témìø ohro�ený). Do 
úmluvy CITES není tento rod zaøazen 
vùbec. Reálné ohro�ení jednotlivých 
druhù mù�e být ov�em jiné. Po 
rozdìlení komplexu se areál roz�íøení 
individuálních druhù znaènì zmen�il. 
Jak je známo, druhy s malými areály 

jsou náchylnìj�í a více zranitelné. Platí 
to zvlá�tì v oblasti jihovýchodní Asie, 
kde je populace �elv ji� tak znaènì 
zdecimována.
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Chov �ípových �ab
Kateøina Czurillová

Ústecká zoologická zahrada se za-
bývá chovem tìchto úchvatných 
druhù zvíøat øadu let. Øeè je o den-
drobátkách, které mnozí znají i pod 
pojmenováním ��ípové �áby�. Jed 
nìkterých druhù je toti� natolik toxický, 
�e jej jihoameriètí domorodci vyu�ívají 
k lovu vìt�ích zvíøat, kdy� si tìmito jedy 
potírají hroty svých �ípù. Za jednu z nej-
jedovatìj�ích je pova�ována �abka 
mìøící a� 5 cm druhu Phyllobates 
terribilis (èesky nazývaná pralesnièka 
stra�ná), jejím� domovem je Kolumbie. 
Jedovatost této skupiny �ab je ov�em 
zapøíèinìna slo�ením potravy, tak�e 
pøi chovu v umìlých podmínkách ne-
jsou nebezpeèné.

V expozièní èásti pavilonu exotária 
vyèlenìné speciálnì pro tropické 
�áby máme umístìno sedm terárií 
rùzné velikosti (foto 1), pøièem� tøi 
obývají druhy rodu Dendrobates, 
a to pralesnièka azurová (D. azureus), 
pralesnièka harlekýn (D. leucomelas) 
a pralesnièka batiková (D. auratus). 
V zázemí máme navíc jejich zálo�ní 
chovné skupiny a nìkolik dal�ích ne-
expozièních druhù � pralesnièku bra-
zilskou (D. galactonotus), pralesnièku 
pruhovanou (Phyllobates vittatus) a ji� 
zmínìnou pralesnièku stra�nou (P. ter-
ribilis) � foto 2.

Nad ka�dým teráriem jsou umístìny 
dvì záøivky, které udr�ují teplotu na 
24�25 °C. Na dno jsme pou�ili �tìrk 

bez ostrých hran, aby se �áby nemoh-
ly poranit. Tento typ substrátu udr�uje 
vlhkost a dá se dobøe èistit. Jako úkryty 
slou�í kousky kùry, kokosové skoøáp-
ky a rostliny (napø. rodu Scindapsus, 
dále fíkus nebo vodìnka). Nezbytná 
je miska, kde je voda dennì vymìòo-
vána. V�dy pou�íváme vodu odstátou. 
Pro men�í druhy jsou k dispozici na 
rozmno�ování tzv. filmovky (plastové 
krabièky od kinofilmù) a pro ty vìt�í 
Petriho misky pøikryté kokosovou sko-
øápkou. Je mo�né poskytnout obojí 
pro co nejvìt�í mo�nost výbìru.

Vajíèka opatrnì odebíráme na víèko 

od krabièky, kde jsou vlhèena. Nesmìjí 
být celá zalitá vodou a kvùli rychlému 
odpaøování je nutné je pøikrýt. Zhruba 
po 9�10 dnech se líhnou pulci, které 
pøemístíme do ��uplíèkù� (foto 3). Jed-
ná se o plastový box opatøený øadou 
men�ích pøihrádek (bì�nì pou�ívaný 
v dílnách napø. na ukládání høebíkù). 
U druhù D. azureus, D. leucomelas 
a D. auratus jsou pulci umístìni jed-
notlivì. Dùvodem je nejen hrozící vni-
trodruhový kanibalismus, ale také sa-
motná kompetice mezi jedinci. Silnìj�í 
jedinec toti� vypou�tí látky zpomalující 
rùst jeho slab�ího sourozence. Tyto 
problémy se ale nevyskytují u pulcù 
druhù Phyllobates terribilis a P. vittatus, 
kteøí mohou zùstat bez problémù ve 
skupinì.

První tøi a� ètyøi dny, ne� zaènou pul-
ci pøijímat potravu, jim podáváme 
vylouhovanou vodu z ol�ových �i�ek. 
Teplota by nemìla stoupnout k 26 °C, 
jinak hrozí riziko vzniku plísní. Jako po-
travu máme odzkou�ené granulované 
krmivo pro moøské rybièky, doporuèe-
né chovatelem z plzeòské Akva-tera 
panem Doxanským. Jsou vyrobeny na 
pøírodní bázi, velice vý�ivné a pulci po 
nich krásnì rostou a jsou zdraví. Po ne-
celých dvou mìsících dochází k me-
tamorfóze, co� je nejcitlivìj�í období 
v �ivotì �ab, kdy velmi èasto dochází 
k úhynùm. Jakmile jim narostou i pøed-
ní konèetiny, skupinky rozdìlujeme 
a jednotlivé pulce umístíme samostat-
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nì do men�ích krabièek s 1 mm vody. 
V této fázi nepøijímají potravu, nebo� 
vstøebávají �iviny z ocásku, který se jim 
postupnì zmen�uje. Tento proces trvá 
pøibli�nì týden. Poté pulce pøesune-
me do men�ích terárií, kam umístíme 
vlhký molitan, mìlkou misku s vodou 
a nìkolik lístkù rostlin, slou�ících jako 
úkryt. Mno�ství rostlin by mìlo zùstat 
støídmé, abychom mìli o mláïatech 
pøehled a ta zároveò nemìla problém 
najít si potravu. Tato mladá zvíøata kr-
míme èerstvì vylíhnutými cvrèky nebo 
mu�kami rodu Drosophila. Ve�kerou 
potravu posypáváme vitamínovým 
pøípravkem Dendrocare.

Za rok 2011 se nám vylíhli pulci od 
druhù Dendrobates auratus (25 ks), 
D. azureus (11 ks) - foto 4, D. leuco-
melas (1 ks), Phyllobates terribilis (4 ks) 
- foto 5 a P. vittatus (4 ks). Snù�ky bývají 
pravidelné, jen pøes zimu se ménì 
èastým rosením a støídmìj�ím krme-

ním sna�íme nastolit období klidu.

Jarní odchovy bývají slab�í, èasto se 
z vajíèek vyklube pouze tøetina pulcù 
nebo je celá snù�ka napadena a zni-
èena plísní. Nejsilnìj�í a nejpoèetnìj�í 
snù�ky bývají v období kvìtna a� èer-
vence.

3

4 5

Zajímavostí bylo, �e u skupiny Phylloba-
tes vittatus se obèas vyskytl albinotický 
pulec (bíle zbarvený se dvìma zlatý-
mi podélnými prou�ky). Bohu�el se ani 
jednoho nepodaøilo odchovat, první 
uhynul pøed metamorfózou a druhý 
dva mìsíce po ní.
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Projekt Pesisir Balikpapan v roce 2011
Mgr. Stanislav Lhota

Projekt Pesisir Balikpapan probíhá 
pod zá�titou Zoo Ústí nad Labem 
od roku 2007. Jeho cílem je ochrana 
mangrovù, korálových útesù, podmoø-
ských luk a tropického de�tného lesa 
v Balikpapanském zálivu na východ-
ním pobøe�í Kalimantanu (Kalimantan 
je název indonéské èásti ostrova Bor-
neo). Vlajkovými druhy projektu jsou 
opice kahau nosatý (Nasalis larvatus), 
která reprezentuje pralesní ekosystémy 
Balikpapanského zálivu, a delfín orce-

la tuponosá (Orcaella brevirostris), kte-
rý zastupuje jeho moøský ekosystém.

Zásadní pokrok projektu v roce 2011 
pøedstavuje osamostatòování progra-
mu monitoringu a hlá�ení ilegálních 
i legálních aktivit, které po�kozují 
ekosystém Balikpapanského zálivu. 
Tým místních asistentù objí�dí ka�dý 
mìsíc na malé rybáøské lodi celé po-
bøe�í a v�echny splavné øeky (foto 1) 
a zji��uje jakékoli nové pøípady tì�by 

døeva, pálení døevìného uhlí, zakládá-
ní nebo obnovování nádr�í na chov 
krevet a ryb, budování pøístavù a ji-
ných prùmyslových objektù, zakládání 
a roz�iøování plantá�í palem olejných, 
zneèi��ování øek prùmyslovým odpa-
dem, pou�ívání herbicidù atd. Zji�tìné 
aktivity pak hlásí zodpovìdným regio-
nálním úøadùm v Balikpapanu a Pe-
najamu. Program probíhal ji� tøetím 
rokem, prozatím v�ak byl jen neformál-
ní. V roce 2011 jsme zalo�ili místní ob-
èanské sdru�ení (Forum Masyarakat 
Peduli Lingkungan) a program moni-
toringu nyní probíhá pod jeho zá�titou. 
Do monitoringu se v�ak kromì èlenù 
obèanského sdru�ení zapojují i oby-
vatelé místních vesnic (rybáøi, farmáøi 
a zamìstnanci zdej�ího døevozpracují-
cího prùmyslu), kteøí tak mají mo�nost 
seznámit se na vlastní oèi s pøíèinami 
degradace �ivotního prostøedí (pøede-
v�ím sni�ující se produkce ryb).

Nejvìt�í pozornost místní vlády a hro-
madných médií vyvolalo nahlá�ení 
pøípadu hnìdouhelné spoleènosti 
PT AKK, která usiluje o otevøení dolu 
na místì jediného vodního zdroje pro 
nìkolik tisíc místních obyvatel (foto 2). 
Sdru�ení Forum Masyarakat Peduli 
Lingkungan se podaøilo zorganizovat 

1
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nìkolik mìsícù trvající protest, do 
kterého se demonstracemi a vyjedná-
váním s místní vládou aktivnì zapojilo 
nìkolik desítek vesnièanù. Ve�kerá 
snaha byla bohu�el neúspì�ná a míst-
ní vláda povolení k tì�bì nestáhla. 
Pøípad v�ak vyvolal zvý�ený zájem o �i-
votní prostøedí jak na úrovni vládních 
úøadù, tak také u místních obyvatel. 
Bìhem nìkolika týdnù byla zalo�ena 
nebo o�ivena tøi podobná obèanská 
sdru�ení.

Jinou, prozatím úspì�nou snahou 
nového obèanského sdru�ení je boj 
proti znovuobnovování opu�tìných 
nádr�í na chov krevet a ryb. Pøevá�ná 
vìt�ina podobných snah v minulosti 
zkrachovala, co� vedlo kromì zadlu-
�ení majitelù rybníkù také k destrukci 
mangrovù, ve kterých jsou rybníky 
zakládány, a s tím souvisejícímu po-
klesu produkce ryb a korý�ù v øekách 
a na otevøeném moøi. Chov krevet 
a ryb je dnes v Balikpapanském zálivu 
pova�ován za ekonomicky nevýnosný 
a ekologicky neudr�itelný, pøesto se 
ka�dým rokem nìkolik investorù sna�ilo 
o zakládání dal�ích nádr�í. V posled-
ním roce se v�ak podaøilo pøesvìdèit 
místní úøady, aby nevydávaly povolení 
k zakládání nových rybníkù, ale ani 
k obnovì ji� existujících opu�tìných 
nádr�í. Od roku 2007 tak nebyl v zálivu 
zalo�en �ádný nový rybník a stávající 
nádr�e postupnì regenerují a zarùstají 
mangrovem.

Jiný dùle�itý pøípad se týkal nadná-
rodní spoleènosti Wilmar, která v Balik- 
papanském zálivu financuje stavbu 
pøekladi�tì palmového oleje a továr-
ny na jeho zpracování. Wilmar se tak 
stal jedním z nejvìt�ích devastátorù 
ekosystému Balikpapanského zálivu, 
pravdìpodobnì bez vìdomí nejvy��í-
ho vedení firmy. V loòském roce se na 
nás vedení firmy obrátilo v souvislosti 
s hlá�ením, které ka�doroènì rozesí-

láme jako podklad k pravidelnému 
zasedání RSPO (Roundtable on Sustai-
nable Palm Oil) a v nìm� pøedkládá-
me data o chování palmaøských firem 
v Balikpapanském zálivu s ohledem 
na �ivotní prostøedí a potøeby místních 
obyvatel. V návaznosti na toto hlá�ení 

Wilmar vyslal do Balikpapanského 
zálivu inspekci, která uznala záva�nost 
problému a pozastavila dal�í výstavbu 
v zálivu. V souèasné dobì probíhá 
jednání o tom, jakým smìrem se bude 
projekt ubírat. Je ale otázkou, zda 
nakonec dojde k opravdové zmìnì. 
Pøípad jiné palmaøské firmy, PT Agro 
Indomas, která palmami olejnými ile-
gálnì osázela nìkolik desítek kilome-
trù øíèních bøehù, dokládá, jak nevìro-
hodné jsou sliby a závazky nìkterých 
firem. Firma PT Agro Indomas ji� pøed 
nìkolika lety pøislíbila zajistit regene-
raci pralesa podél bøehù øek, co� by 
mìlo zahrnovat odstraòování palem, 
vysazování stromù a zákaz pou�ívání 
herbicidù podél øek. Skuteèná akce je 
ale odkládána u� více ne� dva roky.

Tøetím nejvìt�ím odbìratelem palmo-
vého oleje je v souèasnosti Evropská 
unie, vèetnì Èeské republiky. Aby-

3
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chom proto s problematikou palmo-
vého oleje seznámili �irokou èeskou 
veøejnost, podíleli jsme se na natáèení 
dokumentárního filmu Zelený mor, 
jeho� autorem je student Pøírodovì-
decké fakulty Univerzity Karlovy Michal 
Gálik. Natáèení probíhalo ve tøech 
lokalitách: v Balikpapanském zálivu, 
na Mahakamských jezerech a v oko-
lí rezervace Wehea. Film nastiòuje 
mnohá témata, jako nièení de�tných 
pralesù (foto 3), konflikt o pùdu s míst-
ními rolníky, naru�ení vodního re�imu 
(pravidelné záplavy a pokles hladiny 
podzemní vody), zneèi�tìní øek (pokles 
produkce ryb a záva�né zdravotní pro-
blémy ve vesnicích podél bøehù øek), 
zabíjení orangutanù a jiných divokých 
zvíøat a øadu dal�ích problémù.

V souèasné dobì pøipravujeme za-
lo�ení druhé nevládní organizace, 
tentokrát zamìøené na umírnìnou 
kampaò, vzdìlávání, rekreaci v pøíro-
dì a ekoturistiku. Jejím klíèovým cílem 
je zajistit, aby co nejvìt�í poèet obyva-
tel mìsta Balikpapan získal mo�nost 
vidìt divokou pøírodu, která doposud 
pøe�ívá v bezprostøední blízkosti mìs-
ta, a tím zvý�it zájem nej�ir�í veøejnosti 
o její ochranu. Program, který v sou-
èasné dobì zaèíná, zahrnuje pozoro-
vání opic kahau nosatých, delfínù or-
cel tuponosých, primárních mangrovù 
a dal�ích pøírodních zajímavostí. Kemp 
na øece Pemaluan, který u� není vyu-

�íván pro výzkum, rekonstruujeme pro 
potøeby kampaní a ekoturistiky. Záro-
veò jsme dokonèili renovaci døevìné 
chaty v mangrovech u vesnice Gersik, 
která má slou�it jednak k ubytování 
a jako terénní kanceláø, ale stejnì tak 
i pro úèely kampaní a neformálních 
mítinkù (foto 4).

Kromì dvou malých obèanských 
sdru�ení jsme nedávno zalo�ili také 
velkou otevøenou komunitu Peduli 
Teluk Balikpapan, jejími� èleny jsou 
pøedev�ím studenti nìkolika místních 
univerzit a dal�í mláde� z Balikpapanu 
a Samarindy. Komunita se zamìøuje 
na velké veøejné kampanì podporují-
cí Balikpapanský záliv � demonstrace, 
mediální kampanì, koncerty, podpi-
sové akce. Dal�ím jejím cílem je ma-
ximálnì zapojit místní studenty do vý-
zkumu, který v Balikpapanském zálivu 
probíhá, vèetnì monitoringu sedimen-
tace, kvality vody a obsahu toxinù v ry-
bím mase. Dal�í plánovanou aktivitou 
komunity je natáèení dokumentárního 
filmu o Balikpapanském zálivu.

Dvì nejvìt�í hrozby pro budoucnost 
Balik- papanského zálivu pøedstavují 
plán na výstavbu provinèní dálnice 
kolem zálivu (projekt Jembatan Pulau 
Balang) a chystaná zmìna územního 
plánu, kdy se má celé západní po-
bøe�í Balikpapanu (dnes z velké èásti 
zalesnìné a èásteènì chránìné) pøe-

mìnit na prùmyslovou zónu (Kawasan 
Industri Kariangau). Lobbování pro 
zastavení obou projektù dnes probíhá 
na úrovni centrální vlády v Jakartì. 
Kontaktovali jsme v této vìci národní 
parlament, kanceláø prezidenta a nì-
kolik ministerstev. Zástupci centrální 
vlády u� podruhé nav�tívili pøímo loka-
litu. V souèasnosti probíhají intenzivní 
jednání za zavøenými dveømi.

Kromì ochranáøské práce v Balik-
papanském zálivu jsme v loòském 
roce zahájili také výzkumné aktivity 
v dal�í lokalitì na Východním Kaliman-
tanu � v plánované rezervaci Wehea 
(foto 5). Výzkum diverzity savcù ve 
Weheji vedl mimo jiné k znovuobjevení 
poddruhu hulmana �edého (Presbytis 
hosei canicrus), který byl pøed nìkolika 
lety prohlá�en za mo�ná vyhubeného. 
Tento objev byl publikován v èasopise 
American Journal of Primatology a vy-
volal znaèný mezinárodní ohlas.

Bìhem roku byly zpracovány celkem 
tøi odborné publikace související s na-
�imi výzkumnými aktivitami na Borneu, 
z nich� jedna vy�la je�tì v roce 2011 
a dal�í dvì pak v lednu 2012:

� Dolný, A., Bárta, D., Lhota, S., Rus-
dianto and Drozd, P.: Dragonflies 
(Odonata) in the Bornean rain 
forest as indicators of changes in 
biodiversity resulting from forest 
modification and destruction. Tro-
pical Zoology, 24: 63�86, 2011

� Lhota, S., Loken, B., Spehar, S., 
Fell, E., Pospìch, A. and Kasyan-
to, N.: Discovery of Miller�s Grizzled 
Langur (Presbytis hosei canicrus) 
in Wehea Forest Confirms the 
Continued Existence and Extends 
Known Geographical Range 
of an Endangered Primate. Ame-
rican Journal of Primatology, 74: 
193�198, 2012

� Stark, D., Nijman, V., Lhota, S., Ro-
bins, J. G., Goossens, B.: Modeling 
population viability of local pro-
boscis monkey Nasalis larvatus 
populations: conservation impli-
cations. Endangered Species Re-
search 16: 31�43, 2012

5
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Stavy zvíøat k 31. 12. 2011

stav k 1. 1. 2011 narození pøíchod úhyn odchod stav k 31. 12. 2011

savci (Mammalia)

adax 2.0     2.0

Addax nasomaculatus EEP, ISB, RDB = CR, 
CITES = I

aguti støedoamerický 0.1     0.1

Dasyprocta punctata RDB = LR

alpaka 3.12 2.2.1  1.0 1.2 3.12.1

Vicugna pacos  

anoa ní�inný 2.2     2.2

Bubalus depressicornis EEP, ISB, RDB = EN, 
CITES = I

antilopa jelení 4.4 2.2  2.1  4.5

Antilope cervicapra RDB = NT

fosa 1.0    1.0  

Cryptoprocta ferox EEP, ISB, RDB = VU

gepard �tíhlý 2.0  1.0  1.0 2.0

Acinonyx jubatus EEP, ISB, RDB = VU, 
CITES = I

gibon bìlolící 2.2     2.2

Nomascus leucogenys leucogenys EEP, ISB, RDB = CR, 
CITES = I

guanako 0.2     0.2

Lama guanicoe RDB = LR

gueréza plá�tíková 0.4  1.0 0.1  1.3

Colobus guereza caudatus ESB, RDB = LR

hulman jávský 1.3 0.0.1  1.0.1  0.3

Trachypithecus auratus RDB = VU

hulman støíbrný 0.2     0.2

Trachypithecus cristatus RDB = NT

chvostan bìlolící   2.0   2.0

Pithecia pithecia EEP, RDB = LC

irbis 1.1 1.0    2.1

Uncia uncia EEP, ISB, RDB = EN, 
CITES = I

jelen bìlohubý 3.8 1.2  1.3 1.0 2.7

Cervus albirostris RDB = VU

je�ek západní 0.0.24  0.0.22 0.0.6 0.0.18 0.0.22

Erinaceus europaeus RDB = LR

kaloò pobøe�ní 2.3    2.3

Pteropus hypomelanus RDB = LR
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stav k 1. 1. 2011 narození pøíchod úhyn odchod stav k 31. 12. 2011

savci (Mammalia)
koèka rybáøská 2.3    1.0 1.3

Prionailurus viverrinus EEP, ISB, RDB = EN

koèka slani�tní 1.0     1.0

Oncifelis geoffroyi EEP, RDB = NT, CITES 
= I

koèkodan Brazzùv 3.2 0.1   1.0 2.3

Cercopithecus neglectus ESB, RDB = LR

koèkodan diadémový 1.1     1.1

Cercopithecus mitis RDB = LR

koèkodan Dianin 1.1   1.1   

Cercopithecus diana diana EEP, ISB, RDB = VU, 
CITES = I

kosman zakrslý 5.4 0.2.3 1.0 1.0 0.1 5.5.3

Callithrix pygmaea niveiventris RDB = LC

koza domácí 0.1     0.1

Capra hircus  

kùò domácí � pony 2.3 1.1   2.0 1.4

Equus caballus  

lachtan tmavý 1.0     1.0

Zalophus californianus ESB, RDB = LR

lama krotká 1.2 1.0   1.0 1.2

Lama glama  

lemur kata 2.4 2.1   1.0 3.5

Lemur catta ESB, RDB = NT, CITES 
= I

lenochod dvouprstý 1.3 0.0.2  0.0.1 0.1 1.2.1

Choloepus didactylus ESB, RDB = LC

lev kon�ský 1.2    0.1 1.1

Panthera leo bleyenberghi RDB = VU

levhart mand�uský 1.1 0.2    1.3

Panthera pardus orientalis EEP, ISB, RDB = CR, 
CITES = I

levhart obláèkový 1.1 4.1.1  2.0.1  3.2

Pardofelis nebulosa EEP, ISB, RDB = VU, 
CITES = I

lvíèek zlatý 1.2 1.0.2 1.0  1.2.2

Leontopithecus rosalia EEP, ISB, RDB = EN, 
CITES = I

makak kápový 2.3     2.3

Macaca radiata RDB = LR

mandril 2.6 1.2  0.1  3.7

Mandrillus sphinx EEP, RDB = VU, CITES 
= I

mangusta �íhaná 1.3   1.3   

Mungos mungo RDB = LR
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stav k 1. 1. 2011 narození pøíchod úhyn odchod stav k 31. 12. 2011

savci (Mammalia)
mara stepní 2.1 2.2   2.1 2.2

Dolichotis patagonum RDB = NT

medvìd malajský 2.4 0.1    2.5

Helarctos malayanus ESB, RDB = VU, 
CITES = I

munt�ak malý 1.2 1.1   0.1 2.2

Muntiacus reevesi reevesi RDB = LR

nilgau 2.3 2.2   1.2 3.3

Boselaphus tragocamelus RDB = LC

nosál èervený 3.2     3.2

Nasua nasua RDB = LR

nosoro�ec tuponosý ji�ní 0.1     0.1

Ceratotherium simum simum EEP, ISB, RDB = NT

orangutan 1.0     1.0

Pongo sp. EEP, ISB, RDB = EN, 
CITES = I

orangutan bornejský 2.1 0.1    2.2

Pongo pygmaeus EEP, ISB, RDB = EN, 
CITES = I

osel somálský 2.5 1.0 0.1  0.2 3.4

Equus africanus somalicus EEP, ISB, RDB = CR, 
CITES = I

ovce domácí � kamerunská 1.8 7.5  0.1 6.0 2.12

Ovis aries aries  

ovce domácí � vøesovi�tní 2.0  0.3  1.0 1.3

Ovis aries aries  

panda èervená 1.1     1.1

Ailurus fulgens fulgens EEP, ISB, RDB = VU, 
CITES = I

pekari páskovaný 1.2   1.0  0.2

Pecari tajacu RDB = LR

pes domácí 0.1     0.1

Canis familiaris  

rosomák sibiøský 1.1     1.1

Gulo gulo sibirica EEP, RDB = LC

serau malý 0.1     0.1

Naemorhedus crispus ESB, ISB, RDB = LR

sika vietnamský 2.7 1.3  0.2  3.8

Cervus nippon pseudaxis EEP, ISB, RDB = LC

slon bengálský 0.2     0.2

Elephas maximus bengalensis EEP, RDB = EN, CITES 
= I

surikata 1.3     1.3

Suricata suricatta RDB = LR
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stav k 1. 1. 2011 narození pøíchod úhyn odchod stav k 31. 12. 2011

savci (Mammalia)
tamarín bìlohubý 1.1 0.0.4  0.0.2  1.1.2

Saguinus labiatus ESB, RDB = LC

tamarín pinèí 3.1.1 2.0.1  3.0  2.1.2

Saguinus oedipus EEP, ISB, RDB = CR, 
CITES = I

tamarín �lutoruký 3.0    1.0 2.0

Saguinus midas ESB, RDB = LC

tapír jihoamerický 1.2     1.2

Tapirus terrestris EEP, RDB = VU

tuleò obecný 1.1     1.1

Phoca vitulina RDB = LR

tygr malajský 0.1     0.1

Panthera tigris jacksonii ISB, RDB = EN, 
CITES = I

vari èernobílý 5.1    1.0 4.1

Varecia variegata EEP, ISB, RDB = CR, 
CITES = I

vari èervený 3.0    2.0 1.0

Varecia rubra EEP, ISB, RDB = EN, 
CITES = I

velbloud dvouhrbý � domácí 3.6 1.0  1.0 2.1 1.5

Camelus bactrianus RDB = CR

veverka Prévostova 1.1   0.1  1.0

Callosciurus prevostii RDB = LR

vlk høivnatý 1.1     1.1

Chrysocyon brachyurus EEP, ISB, RDB = NT

vodu�ka èervená 2.5 0.1.1   1.3 1.3.1

Kobus leche kafuensis ISB, RDB = VU

vodu�ka jelenovitá 1.4   0.1  1.3

Kobus ellipsiprymnus defassa RDB = NT

vydra malá 3.1 1.3 0.1 1.0 2.3 1.2

Amblonyx cinerea ISB, RDB = VU

zebra Hartmannové 3.8   1.0  2.8

Equus zebra hartmannae EEP, ISB, RDB = VU

�irafa Rothschildova 2.4     2.4

Giraffa camelopardalis rothschildi EEP, RDB = EN
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stav k 1. 1. 2011 narození pøíchod úhyn odchod stav k 31. 12. 2011

ptáci (Aves)

alexandr malý 1.1     1.1

Psittacula krameri RDB = LC

amazoòan modroèelý 0.0.1     0.0.1

Amazona aestiva RDB = LC

amazoòan oran�ovokøídlý 1.1   1.0 0.1  

Amazona amazonica RDB = LC

amazoòan pomouèený 1.1 1.1    2.2

Amazona farinosa RDB = LC

amazoòan �lutolící 1.1    1.1  

Amazona autumnalis RDB = LC

ara arakanga 1.1     1.1

Ara macao RDB = LC, CITES = I

ara ararauna 3.7 0.0.3  0.0.1 2.4 1.3.2

Ara ararauna RDB = LC

ara èervenouchý   0.1   0.1

Ara rubrogenys EEP, RDB = EN, 
CITES = I

ara vojenský 4.4 0.0.4   1.1 3.3.4

Ara militaris ISB, RDB = VU, 
CITES = I

ara zelenokøídlý 2.2    0.1 2.1

Ara chloroptera RDB = LC

aratinga sluneèní 2.1    1.0 1.1

Aratinga solstitialis RDB = EN

èírka kropenatá   1.2 1.0  0.2

Anas versicolor RDB = LC

emu hnìdý 1.1     1.1

Dromaius novaehollandiae RDB = LC

hoko èervený 1.1 0.0.1  0.0.1 1.1  

Crax rubra RDB = VU

holub chocholatý 1.1     1.1

Ocyphaps lophotes RDB = LC

holub zelenokøídlý 1.1    1.1  

Chalcophaps indica indica RDB = LC

husièka vdovka 1.2     1.2

Dendrocygna viduata RDB = LC

jeøáb panenský 1.1     1.1

Anthropoides virgo RDB = LC

kachnièka mandarinská 3.0  0.1.5 2.0  1.1.5
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stav k 1. 1. 2011 narození pøíchod úhyn odchod stav k 31. 12. 2011

ptáci (Aves)
Aix galericulata RDB = LC

kakadu molucký 2.1     2.1

Cacatua moluccensis EEP, RDB = VU, CITES 
= I

kalous u�atý   0.0.1   0.0.1

Asio otus RDB = LC

korela chocholatá 1.1 0.0.2   0.0.2 1.1

Nymphicus hollandicus RDB = LC

korunáè vìjíøový 1.1     1.1

Goura victoria ESB, ISB, RDB = VU

krkavec velký 1.1     1.1

Corvus corax CROH = OH, RDB = LC

køepel kalifornský 2.1   1.0  1.1

Lophortyx californica RDB = LC

køepelka korunkatá   2.2   2.2

Rollulus rouloul RDB = NT

lori zelenoocasý 2.2 0.0.1  1.0.1  1.2

Lorius chlorocercus RDB = LC

majna Rothschildova 1.1     1.1

Leucopsar rothschildi EEP, RDB = CR, 
CITES = I

marabu africký 1.0     1.0

Leptoptilos crumeniferus ESB, RDB = LC

morèák bílý   1.1   1.1

Mergus albellus RDB = LC

nandu pampový 3.2 0.0.9  1.1.4 0.0.3 2.1.2

Rhea americana RDB = NT

papou�ek kon�ský 2.1 0.2   2.3  

Poicephalus gulielmi RDB = LC

papou�ek vlnkovaný 0.0.85 0.0.38  0.0.8 0.0.87 0.0.28

Melopsittacus undulatus RDB = LC

páv korunkatý 2.8 0.0.7  0.3.1 0.0.2 2.5.4

Pavo cristatus RDB = LC

perlièka kropenatá 0.0.5    0.0.3 0.0.2

Numida meleagris RDB = LC

polák malý   2.2   2.2

Aythya nyroca CROH = KOH, RDB 
= NT

po�tolka obecná   0.0.1   0.0.1

Falco tinnunculus RDB = LC

pu�tík bìlavý pobaltský 1.1 0.1   0.1 1.1

Strix uralensis liturata CROH = KOH, RDB 
= LC
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stav k 1. 1. 2011 narození pøíchod úhyn odchod stav k 31. 12. 2011

ptáci (Aves)
pu�tík obecný 0.0.1     0.0.1

Strix aluco RDB = LC

raroh velký 1.1 0.0.1   0.0.1 1.1

Falco cherrug CROH = KOH, RDB 
= VU

slípka zelenonohá 0.0.3    0.0.3  

Gallinula chloropus RDB = LC

sova pálená 1.1     1.1

Tyto alba CROH = SOH, RDB 
= LC

sovice snì�ní 2.1 0.3.3 0.1 0.1.3 1.1 1.3

Nyctea scandiaca RDB = LC

sup himálajský 1.1     1.1

Gyps himalayensis RDB = LC

sýèek obecný 1.1     1.1

Athene noctua CROH = SOH, RDB 
= LC

turako fialový 2.1 0.1.1  0.0.1 1.1 1.1

Musophaga violacea ESB, RDB = LC

výr velký 1.1     1.1

Bubo bubo CROH = OH, RDB = LC

zebøièka pestrá 1.2.7 0.0.10  0.0.2 0.0.2 1.2.13

Taeniopygia guttata RDB = LC

zoboro�ec kaferský 1.1     1.1

Bucorvus leadbeateri ESB, RDB = VU

zoboro�ec vrásèitý 3.2 1.2  0.1 1.0 3.3

Aceros corrugatus EEP, RDB = NT

�ako �edý 1.1 1.0.1   1.0.1 1.1

Psittacus erithacus RDB = NT
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stav k 1. 1. 2011 narození pøíchod úhyn odchod stav k 31. 12. 2011

plazi (Reptilia)

agama bradatá 1.2 0.0.13  0.0.3 0.0.10 1.2

Pogona vitticeps  

agama koèinèinská 0.0.8 0.0.8  0.0.4 0.0.4 0.0.8

Physignathus cocincinus  

aligátor americký 1.0     1.0

Alligator mississippiensis RDB = LR

anolis obrovský 1.1.1   0.0.1  1.1

Anolis equestris  

èukvala zavalitá 1.2  1.0 2.0  0.2

Sauromalus obesus RDB = LC

dlouhokrèka australská 1.0    1.0  

Chelodina longicollis  

dlouhokrèka drsná 2.0.1     2.0.1

Macrochelodina rugosa  

felzuma madagaskarská 1.1.1 0.0.4  0.0.3 0.0.2 1.1

Phelsuma madagascariensis RDB = LC

gekonèík noèní   0.0.4   0.0.4

Eublepharis macularius  

hrozný� královský 0.1     0.1

Boa constrictor  

hrozný�ovec kubánský 1.0     1.0

Epicrates angulifer EEP, RDB = LR

chameleon pardálí 1.0  1.1 1.0  1.1

Furcifer pardalis  

kajmánek malý 1.1     1.1

Paleosuchus trigonatus RDB = LR

karetka novoguinejská 2.0     2.0

Carettochelys insculpta RDB = VU

korálovka èerveno�edá 1.1     1.1

Lampropeltis alterna RDB = LC

korálovka mexická 1.1     1.1

Lampropeltis mexicana greeri RDB = LC

korálovka pruhovaná kalifornská 1.2 0.0.12  1.0.2 0.0.10 0.2

Lampropeltis getula californiae RDB = LC

korálovka pruhovaná 1.0   1.0   

Lampropeltis getula getula RDB = LC

korálovka sedlatá honduraská 1.2   0.1  1.1

Lampropeltis triangulum hondurensis  
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stav k 1. 1. 2011 narození pøíchod úhyn odchod stav k 31. 12. 2011

plazi (Reptilia)
korálovka sedlatá sinaloaská 2.2 0.0.13  0.0.3  2.2.10

Lampropeltis triangulum sinaloae  

ko�natka èínská 0.0.1     0.0.1

Pelodiscus sinensis RDB = VU

krajta královská 1.1 0.0.1   0.0.1 1.1

Python regius RDB = LC

krajta písmenková 0.1   0.1   

Python sebae  

krajta tmavá 1.0     1.0

Python bivittatus RDB = LR

krajta zelená 0.1     0.1

Morelia viridis RDB = LC

krátkokrèka èervenobøichá 0.0.2     0.0.2

Emydura subglobosa RDB = LR

leguán kubánský 1.2     1.2

Cyclura nubila nubila ISB, RDB = VU, CITES 
= I

scink dlouhonohý 1.0.2   1.0  0.0.2

Eumeces schneideri  

trnorep skalní 3.7    1.0 2.7

Uromastyx acanthinura  

varan Hornùv 1.0     1.0

Varanus panoptes horni  

varan modroocasý   1.2   1.2

Varanus doreanus  

�elva amboinská 3.0     3.0

Cuora amboinensis ESB, RDB = VU

�elva anámská   0.0.6 0.0.1  0.0.5

Mauremys annamensis RDB = CR

�elva ètyøprstá 4.1  0.1   4.2

Testudo horsfieldii RDB = VU

�elva nádherná 3.7  0.0.2  3.7 0.0.2

Trachemys scripta RDB = LR

�elva ostruhatá 0.0.3     0.0.3

Centrochelys sulcata RDB = VU

�elva ouachitská 0.0.1     0.0.1

Graptemys ouachitensis  

�elva pentlièková 1.2.8 0.0.5  0.0.1  1.2.12

Cyclemys pulchristriata  

�elva tlustohrdlá 0.1     0.1

Siebenrockiella crassicollis ESB, RDB = VU
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stav k 1. 1. 2011 narození pøíchod úhyn odchod stav k 31. 12. 2011

plazi (Reptilia)
�elva tmavobøichá 0.0.1     0.0.1

Mauremys rivulata  

�elva uhlíøská 6.6.2 0.0.8   0.0.8 6.6.2

Chelonoidis carbonaria  

�elva vroubená 1.0   1.0   

Testudo marginata RDB = LR

�elva zelenavá 0.1.2    0.0.1 0.1.1

Testudo hermanni RDB = NT

�elva zubatá 2.0     2.0

Cyclemys dentata RDB = LR
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stav k 31. 12. 2011 odchov

oboj�ivelníci (Amphibia)

drápatka vodní 0.1.7  

Xenopus laevis laevis RDB = LC

drsnoko�ka thajská 0.0.3  

Theloderma stellatum RDB = NT

hrabatka drsná 0.1  

Pyxicephalus adspersus RDB = LC

hrabatka jedlá 0.0.5  

Pyxicephalus edulis RDB = LC

létavka obecná 0.1  

Polypedates leucomystax RDB = LC

listovnice pestrá 0.0.3  

Phyllomedusa hypochondrialis RDB = LC

parosnièka nádherná 0.0.2  

Kaloula pulchra RDB = LC

parosnièka srdíèková 0.0.9  

Dyscophus guineti RDB = LC

pralesnièka azurová 0.0.7 6

Dendrobates azureus RDB = LC

pralesnièka barvíøská 0.0.4  

Dendrobates tinctorius RDB = LC

pralesnièka batiková 0.0.11 15

Dendrobates auratus RDB = LC

pralesnièka brazilská 0.0.1  

Dendrobates galactonotus RDB = LC

pralesnièka harlekýn 0.0.9 1

Dendrobates leucomelas RDB = LC

pralesnièka pruhovaná 4

Phyllobates vittatus RDB = EN

pralesnièka stra�ná 4

Phyllobates terribilis RDB = EN

ropucha argentinská 0.0.4  

Bufo arenarum RDB = LC

rosnice siná 0.0.10  

Pelodryas caerulea  

rosnièka vèelí 0.0.5  

Phrynohyas resinifictrix RDB = LC

víèkovnice yucatanská 0.0.2  

Triprion petasatus RDB = LC

stav k 31. 12. 2011 odchov

oboj�ivelníci (Amphibia)

�ebrovník Waltlùv 0.0.11  

Pleurodeles waltl RDB = NT
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stav k 31. 12. 2011 odchov

ryby (Pisces)

glyptoper velkoploutvý 0.0.5 3

Glyptoperichthys gibbiceps  

gurama velká 0.0.3  

Osphronemus goramy  

jeseter malý 0.0.3  

Acipenser ruthenus RDB = VU

karas zlatý 0.0.48  

Carassius auratus  

keøíèkovec jihoafrický 0.0.3  

Clarias gariepinus  

krunýøovec øasnatý 0.0.22  

Ancistrus cirrhosus  

labeo èervenoploutvé 0.0.11  

Epalzeorhynchos frenatum  

myloplus èervenoploutvý 0.0.4  

Myloplus rubripinnis  

no�ovec 0.0.4  

Xenomystus sp.  

ostnovec 0.0.4  

Ctenopoma kingsleyae RDB = LC

pakeøíèkovec obecný 0.0.5  

Heteropneustes fossilis RDB = LC

pancéøníèek kropenatý 0.0.4  

Megalechis thoracata  

pangas dolnooký 0.0.6  

Pangasius hypophthalmus  

parmièka duhová 0.0.4  

Puntius titteya RDB = LR

parmièka Schwanenfeldova 0.0.5  

Barbodes schwanenfeldii  

peøovec skvrnitý 0.0.13  

Synodontis eupterus RDB = LC

piaraktus plodo�ravý 0.0.2  

Piaractus brachypomus  

razbora klínoskvrnná 0.0.3  

Trigonostigma heteromorpha  

sekavka nádherná 0.0.4  

Botia macracantha  

sekavka zdobená 0.0.5  

Botia almorhae RDB = LC

stav k 31. 12. 2011 odchov

ryby (Pisces)

skalára amazonská 0.0.2  

Pterophyllum scalare  

sumèík støíbøitý 0.0.2  

Schilbe mystus RDB = LC

sumíèek indický 0.0.1  

Mystus vittatus RDB = LC

tetra krvavá 0.0.3  

Hyphessobrycon eques  

tlamovec Lombardùv 0.0.15 5

Metriaclima lombardoi  

tlamovec pestrý 0.0.7 1

Melanochromis auratus RDB = LC

tlamovec pøíènopruhý 0.0.26 10

Pseudotropheus zebra  
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Stavy zvíøat 2011

1. 1. 2011 31. 12. 2011

Druhy Jedinci Druhy Jedinci

Savci (Mammalia) 70 302 68 309

Ptáci (Aves) 44 220 45 169

Plazi (Reptilia) 42 128 41 136

Oboj�ivelníci (Amphibia) 17 138 18 96

Ryby (Pisces) 34 241 27 214

Bezobratlí (Invertebrata) 3 8 8 28

Celkem 210 1037 207 952

stav k 31. 12. 2011 odchov

bezobratlí (Evertebrata)

sklípkan kadeøavý 0.0.1  

Brachypelma albopilosum  

sklípkan plaménkový 0.0.1  

Brachypelma auratum  

stra�ilka australská 0.0.3  

Extatosoma tiaratum  

stra�ilka 0.0.10  

Peruphasma schultei  

vele�tír obrovský 0.0.1  

Pandinus imperator  

zlatohlávek 0.0.4  

Smaragdestes africana 
smaragdina

 

zlatohlávek 0.0.6  

Pachnoda flaviventris  

zlatohlávek 0.0.2  

Pachnoda thoracica  
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Odchovy 

savci odchov

Mammalia
alpaka 1.2.1

Vicugna pacos

antilopa jelení 1.2

Antilope cervicapra

irbis 1.0

Uncia uncia

koèkodan Brazzùv 0.1

Cercopithecus neglectus

kosman zakrslý 0.2.3

Callithrix pygmaea niveiventris

kùò domácí � pony 1.1

Equus caballus

lama krotká 1.0

Lama glama

lemur kata 2.1

Lemur catta

lenochod dvouprstý 0.0.1

Choloepus didactylus

levhart mand�uský 0.2

Panthera pardus orientalis

levhart obláèkový 2.1

Pardofelis nebulosa

lvíèek zlatý 0.0.2

Leontopithecus rosalia

mandril 1.2

Mandrillus sphinx

mara stepní 2.2

Dolichotis patagonum

medvìd malajský 0.1

Helarctos malayanus

munt�ak malý 1.1

Muntiacus reevesi reevesi

nilgau 2.2

Boselaphus tragocamelus

orangutan bornejský 0.1

Pongo pygmaeus

osel somálský 1.0

Equus africanus somalicus

ovce domácí � kamerunská 7.5

Ovis aries aries

sika vietnamský 1.2

Cervus nippon pseudaxis

tamarín bìlohubý 0.0.2

Saguinus labiatus

tamarín pinèí 0.0.1

Saguinus oedipus

velbloud dvouhrbý � domácí 1.0

Camelus bactrianus

vodu�ka èervená 0.1.1

Kobus leche kafuensis

vydra malá 0.3

Amblonyx cinerea
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ptáci odchov

Aves
amazoòan pomouèený 1.1

Amazona farinosa

ara ararauna 0.0.2

Ara ararauna

ara vojenský 0.0.4

Ara militaris

korela chocholatá 0.0.2

Nymphicus hollandicus

nandu pampový 0.0.5

Rhea americana

papou�ek kon�ský 0.2

Poicephalus gulielmi

papou�ek vlnkovaný 0.0.38

Melopsittacus undulatus

páv korunkatý 0.0.6

Pavo cristatus

pu�tík bìlavý pobaltský 0.1

Strix uralensis liturata

raroh velký 0.0.1

Falco cherrug

sovice snì�ní 0.3

Nyctea scandiaca

turako fialový 0.1

Musophaga violacea

zebøièka pestrá 0.0.8

Taeniopygia guttata

zoboro�ec vrásèitý 1.2

Aceros corrugatus

�ako �edý 1.0.1

Psittacus erithacus

plazi odchov

Reptilia
agama bradatá 0.0.10

Pogona vitticeps

agama koèinèinská 0.0.4

Physignathus cocincinus

felzuma madagaskarská 0.0.1

Phelsuma madagascariensis

korálovka pruhovaná 0.0.10

Lampropeltis getula californiae

korálovka sedlatá sinaloaská 0.0.10

Lampropeltis triangulum sinaloae

krajta královská 0.0.1

Python regius

�elva pentlièková 0.0.5

Cyclemys pulchristriata

�elva uhlíøská 0.0.8

Chelonoidis carbonaria
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Èinnost ekonomického oddìlení
Jana Èerná

V roce 2011 zamìstnávala Zoologická zahrada Ústí nad Labem 65,06 pøepoètených pracovníkù.

Hodnocení ekonomické situace

Polo�ka v tis. Kè

Nákup materiálu 3.226,76
Nákup krmení 3.505,46
Spotøeba pohonných hmot 575,78
Elektrická energie 2.729,12
Spotøeba vody + stoèné 1.715,63
Opravy dlouhodobého majetku 4.609,77
Mzdové prostøedky 14.140,76
Odvody z mezd 4.802,92
Odpisy dlouhodobého majetku 7.079,17
Ostatní náklady 7.632,83
Náklady celkem 50.018,20
Tr�by ze vstupného 8.812,24
Ostatní výnosy (dary�) 1.204,97
Zapojení zisku z doplòkové èinnosti (prodej, reklama, nájmy�) 1.197,20
Zapojení fondù 0,00
Pøíspìvek zøizovatele 33.445,22
Pøíspìvek Ministerstva �ivotního prostøedí na provoz 1.732,01
Pøíspìvek Úøadu práce Ústí nad Labem 887,33
Ostatní výnosy 2.896,63
Výnosy celkem 50.175,60
Hospodáøský výsledek (zisk) 157,4

Nejvy��í nákladovou polo�kou organi-
zace jsou mzdy vèetnì odvodù, které 
tvoøí 26,4 procenta nákladù organizace. 
Prùmìrnì dosahovaná hrubá mzda 

v roce 2011 èinila 18.112 Kè na jednoho 
pracovníka.

Dal�í významnou nákladovou polo�-

kou jsou náklady na krmení (foto 1). 
V roce 2011 èinila spotøeba krmení 
3.505,46 tis. Kè, z toho:

� 3.391,13 tis. Kè bylo krmení pro zvíøata 
umístìná v zoo. Z této èástky si zoo vytvo-
øila sama krmení za 725,88 tis. Kè. Jedná se 
o výrobu sena, zelené píce, odchov my�í, 
potkanù, králíkù a ostatního krmení;

� 114,33 tis. Kè je spotøeba krmení pro psy 
a koèky umístìné v Centru pro zvíøata 
v nouzi, které je souèástí zoologické za-
hrady.

Náklady na elektrickou energii jsou v ro-
ce 2011 rozdìleny na elektrickou energii 
pro bì�nou spotøebu (1.318,52 tis. Kè) 
a elektrickou energii na chod tepelných 
èerpadel pou�ívaných pro vytápìní celé 
zoo (1.382,60 tis. Kè). Spotøeba energie 
v Centru pro zvíøata v nouzi pøedstavuje 
èástku 28 tis. Kè.

Náklady na spotøebu vody v zoo se v ro-
ce 2011 zvý�ily nárùstem ceny vodného 

1
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a stoèného, a tudí� zvý�ením celkových 
nákladù oproti roku 2010. Mezi nejvìt�í spo-
tøebitele vody patøí lachtani, tuleni (foto 2) 
a tapíøi.

Prostøedky vynalo�ené na opravu dlouho-
dobého majetku z provozního rozpoètu 
zoo byly pou�ity na opravu motorových 
vozidel, opravu bytového fondu, správní 
budovy, pronajímaných prostor, strojù 
a zaøízení.

Významnou polo�kou jsou i investice 
a opravy z prostøedkù zøizovatele a fondù 
Zoo Ústí nad Labem. Do�lo k dokonèení 
stavby pavilonu zeber, zhodnocení boxù 
v Centru pro zvíøata v nouzi, byly provede-
ny opravy a investice u ploutvono�cù.

Vlastní výnosy organizace jsou tvoøeny 
z pøíjmù ze vstupného, pronájmu, reklamy 
a darù od sponzorù.

Dosa�ená náv�tìvnost za rok 2011 je 
151.180 náv�tìvníkù. Oproti roku 2010 do�lo 
k nárùstu náv�tìvnosti o 16.116 náv�tìvní-
kù, co� v tr�bách znamená nárùst výnosù 
o 700,64 tis. Kè. Dosa�ená prùmìrná cena 
vstupného za rok 2011 vèetnì pøíplatku 
na vláèek èinila 58,29 Kè, co� je o 1,84 Kè 
ménì ne� ve stejném období roku 2010. 
Je to dáno výbìrem pøíplatku za vláèek 
v roce 2011, kdy v dùsledku opakovaných 
oprav byl v jarních mìsících vyu�íván 
minimálnì. Prùmìrné náklady na jednu 
vstupenku byly v roce 2011 330,85 Kè. Roz-
díl mezi zaplacenou cenou vstupného 

a skuteènou cenou vstupenky je kryt:

� ze zisku z doplòkové èinnosti Zoo Ústí nad 
Labem (nájmy, reklama, prodej zbo�í�) ve 
vý�i 7,92 Kè;

� z pøíspìvkù od zøizovatele ve vý�i 
253,19 Kè;

� z pøíspìvku Ministerstva �ivotního pro-
støedí ve vý�i 11,45 Kè. M�P pøispívá na krytí 
èásti nákladù na chov ohro�ených druhù 
zvíøat a zvíøat handicapovaných, která 
jsou umístìna v zoo. Prostøedky z M�P byly 
pou�ity na èásteènou úhradu nákladù na 
krmení, energie a veterinární péèi chova-
ných zvíøat.

V doplòkové èinnosti za rok 2011 byly pøí-
jmy tvoøeny:

� pøíjmy z nájmu bytù a nebytových prostor 
ve vý�i 1.075,74 tis. Kè;

� pøíjmy z reklamy (1.029,27 tis. Kè);

� tr�bami z prodeje zbo�í (384,16 tis. Kè);

� ostatními pøíjmy ve vý�i 1.004,48 tis. Kè 
(pøíjmy ze skákacího hradu - foto 3, z pro-
deje krmení v Dìtské zoo, z provize od 
dodavatelù zbo�í, pøefakturace energií 
u nájmù a dal�í).
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Èinnost provoznì-technického oddìlení
Jiøí Hanzlík

Provoznì-technické oddìlení i v uplynu-
lém roce pocítilo zvý�ený tlak pøi pokraèu-
jícím sni�ování rozpoètu, kdy se neustále 
prohlubuje rozdíl mezi potøebnou a sku-
teènou údr�bou na opravách majetku. 
Platí i nadále maximální úsporná hlediska 
oprav a odstraòování havárií a nezøídka se 
stává, �e dochází pouze k nejnutnìj�ímu 
zastavení devastace budov, strojù a ve�-
kerého svìøeného majetku. Vzhledem 
k napjaté finanèní situaci je nutno hledat 
velmi èasto alternativní a ménì nákladná 
øe�ení bez ohledu na výsledek, který pak 
není plnì v souladu s øádnou správou 
svìøeného majetku. V souèasné dobì 
je chod støediska zaji��ován svépomocí 
z necelých 50 procent, druhá polovina 
výkonù je pak sjednávána u drobných �iv-
nostníkù èi smluvních dodavatelù, kde se 
jedná o topenáøské práce èi zámeènické 
a zednické úkony. Samostatnou kapitolou 
je pak vozový park a jeho stáøí, i kdy� je 
zde potøeba zmínit poøízení nového trak-
toru New Holland 5050 (foto 1). Ten velmi 
spolehlivì nahradil jeden ze tøí pùvodních 
Zetorù na zahradnickém úseku pøi polních 
pracích na pronajatých loukách v tìsném 
sousedství na�í zoo.

Základní èlenìní oddìlení na tøi samo-
statná støediska � údr�by, dopravy a za-
hradnictví � platí stále, pøesto�e se poèty 
pracovníkù jednotlivých støedisek neustále 
sni�ují. Nadále zùstává hlavním aspek-
tem bezpeènost pøi práci na objektech 
s nekontaktními zvíøaty, kde jsou na�i do-
davatelé velmi èasto nuceni k atypickým 
postupùm a mají nìkdy problémy plnì 
respektovat pokyny pøedávané jak tech-
niky zahrady, tak pracovníky zoologického 
oddìlení.

Pøehled ka�dodenních èinností:

� tesaøské, truhláøské, zednické, elektrikáø-
ské, zámeènické a vodoinstalaèní práce 
pøi drobných, ale i záva�ných haváriích 
a poruchách v areálu zoo i Centra pro 
zvíøata v nouzi na Severní Terase;

� svépomocná oprava vozového parku 
zvládnutelná v podmínkách vybavení 
na�í autodílny, dále pak vyu�ití výhodné 
nabídky podnájemce autodílny, firmy 
�korpil Franti�ek, který má kvalitní vybave-
ní i pro vìt�í opravy vozidel vèetnì jejich 
následného lakování; uvedený dodavatel 
také zajistil øádné provedení v�ech zákon-
ných technických prohlídek vozidel kromì 
Zoovláèku, u kterého specifický druh vozi-
dla � speciální tahaè pøívìsù pro dopravu 

osob s kategorií vozidla R � znamenal 
získání osvìdèení o technické zpùsobilosti 
vozidla pøes výrobce a jeho STK;

� ve�keré opravy vnitøních i venkovních 
omítek pavilonù (foto 2), betoná�e no-
vých konstrukcí a opravy zdí cihlových 
i kamenných, v neposlední øadì pak 
zadlá�dìní nìkterých vnitøních chodníkù 
a komunikací v areálu;

� tesaøské práce související s údr�bou 
spojenou s chovem zvíøat, zvlá�tì pak pøi 
výrobì pøístøe�kù, opravách zastøe�ení 
a výmìnì nìkterých ji� nevyhovujících 
døevìných komponentù objektù, výbìhù, 
vnitøních i venkovních expozic;

� truhláøské práce jsou vyu�ívány také pro 
pøepravu zvíøat, v neposlední øadì i pro 
jejich rozmno�ování (porodní a hnízdní 
boudy apod.);

� komplexní elektroúdr�ba spoèívá hlavnì 
ve výmìnì starých zaøízení za energeticky 
výhodnìj�í, finanènì levnìj�í a úspornìj�í 
osvìtlovací i topné elektrické systémy, 
hlavnì v expozicích pro zvíøata;

� zámeènické opravy, svaøování, pájení 
i údr�ba oplocení i dìlicích plotù kolem vý-
bìhù a cest v areálu zoologické zahrady;

� oddìlení zaji��uje ve spolupráci se smluv-
ním partnerem AVE CZ Ústí nad Labem 
separaci, skladování a dispeèink odvozù 
ve�kerého komunálního a �ivoèi�ného 
odpadu vzniklého z èinnosti zahrady a ná-
jemcù;

� samostatnou kapitolu pak tvoøí likvidace 
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necelých 10 tun nebezpeèného odpadu, 
který vzniká jednak provozem zoo pøi 
úhynech zvíøat, a dále pak jako zbytky ne-
zkrmených kostí, kù�í a zka�eného nezkon-
zumovaného masa; èást produkce tohoto 
odpadu tvoøí mrtvá zvíøata svezená z terito-
ria mìsta Ústí nad Labem mìstskou i státní 
policií a hasièským sborem; tato likvidace 
je zaji��ována firmou VAPO Podboøany, 
která provozuje kafilerní stanici;

� støedisko údr�by zaji��uje pravidelné revi-
ze elektrického náøadí a rozvodù nízkého 
napìtí a revize plynových rozvodù dle 
plánu revizí pro jednotlivé objekty, vyjme-
novaná zaøízení a pøístroje v zoo; tyto revize 
zaji��ují té� externí dodavatelé;

� ve spolupráci s vybranou agenturou 
VAMA pokraèovala nonstop 24hodinová 
ostraha areálu a úklidové práce pøi provo-
zu dvou veøejných WC a ji� zmiòovaného 
kafilerního boxu;

� v dal�í spolupráci se správcem bytového 
fondu, firmou Mìstské slu�by, s. r. o., byly 
na základì dodatku uzavøené mandátní 
smlouvy zaji�tìny nezbytné opravy v objek-
tech slu�ebních bytù; roèním vyúètováním 
v�ech nákladù byla opìt èásteènì dopl-
nìna kapitola oprav bytového fondu.

Hlavní provedené opravy a výkony:

� v jarních mìsících do�lo k pøestìhování 
kontejnerového dvora, kdy bylo z prostoru 
zimovi�tì pøestìhováno pìt objemových 
kontejnerù na upravené zemní plato do 
prostoru �mezi ploty�, co� je místo, které se 
nachází mimo náv�tìvnickou trasu a pro-
vozní komunikace. Souèástí pøestìhování 
kovových van byla i jejich celková repase, 
spoèívající ve vyspravení vlastních nosných 
a obvodových kovových konstrukcí a záro-
veò v jejich transparentních nátìrech pro 
snadnou identifikaci;

� oprava naru�ené zdi ohrazení expozice 
tuleòù, kdy byla provedena celková sa-
nace protékání vody. V rámci úpravy této 
zdi bylo provedeno zároveò nové barevné 
ztvárnìní hlavní pohledové plochy i ve�-
kerých palisád, kterými je zdìné ohrazení 
vhodnì doplnìno;

� byla provedena rekonstrukce expozice 
vodních ptákù, kde vzniklo nové umìlé 
jezírko. Novì byla vystavìna také døevìná 
vyhlídka (foto 3), která umo�òuje náv�tìv-
níkùm pøístup do expozice pøímo nad vod-
ní hladinu. Tato expozice byla dotvoøena 
novou zahradnickou výsadbou a dotva-
rováním umìlých skal bøehù zmínìného 
jezírka. Pro zaji�tìní bezpeènosti chova-
ných ptákù byla celá expozice oplocena 
pletivem proti vniknutí li�ek, souèasnì byl 
zadlá�dìn vstupní chodník;

� nejvìt�í akcí na in�enýrských sítích se 
stala v èervnu oprava rezervoáru u exotá-
ria, ze kterého zaèínala unikat pitná voda. 
Prùzkum provedený uvnitø nádr�e o ob-
jemu 300 m3 nevykázal �ádné znatelné 
poruchy, ale dennì zaèalo docházet 

k poklesu hladiny. Bylo rozhodnuto, �e 
vnitøní èást bazénu pro pøeèerpávání pit-
né vody bude kompletnì do vý�ky 4,2 m 
odizolována fólií. Nejvýhodnìj�í nabídku 
na provedení opravy pøedlo�ila odborná 
firma Jumbo-Trans, s. r. o., z Ústí nad La-
bem, která bìhem týdne dokázala (i pøes 
nìkteré obtí�e týkající se uchycení fólie na 
betonové stìny) rezervoár opravit z hledis-
ka únikù pitné vody. V druhé fázi jsme pøi-
kroèili k dal�í modernizaci a automatizaci 
dopou�tìní celé nádr�e z vodovodního 
øadu. I tato úprava, spoèívající v osazení 
elektroventilù a signalizací vý�ky hladiny 
v nádr�i, skonèila zdárnì;

� bìhem zimních mìsícù zjistili chovatelé 
v bazénu lachtana Moritze potrhanou fólii, 
do které zaèalo zatékat, rozpadávající se 
beton stìn a dále pak vytrhané plechové 
kotvy, od nich� hrozilo následné zranìní 
zvíøete. Pùvodní fólie z roku 1998, která ji� 
pøestala vyhovovat, byla pracovníky údr�-
by kompletnì odstranìna a s ní i ve�keré 
kotvící kovové prvky. Z finanèních prostøed-
kù poskytnutých na�ím zøizovatelem a po 
zrychleném výbìrovém øízení se opravy 
ujala odborná firma Helifix CZ, s. r. o., z Ús-
tí nad Labem, která opravu bazénu do 
zaèátku mìsíce kvìtna zdárnì zajistila. 
S touto opravou byla zároveò provedena 
výmìna skla u prùhledu pod vodní hla-
dinu, kterou realizovala firma Kos Miroslav 
(foto 4). Betonová konstrukce byla tlakovì 
o�etøena, vadná èást betonù stìn a pod-
lah vyspravena a na závìr byla apliková-
na stìrka na bázi pryskyøic, která vytvoøila 
velmi pevný a odolný povrch bazénu;

� zahradnické støedisko, posílené v prvním 
pololetí o pracovníky veøejnì prospì�ných 
prací, zabezpeèovalo v sezónì ve�kerou 
údr�bu zelenì, proøez stromù a náletù, 
minimálnì dvakrát týdnì pravidelný pøí-
sun okusu, �estkrát týdnì (kromì nedìlí) 
i sekání a dodávku zeleného krmení s jeho 
rozvozem dle po�adavkù zoologického 
oddìlení. Zásadní podíl mìlo støedisko i na 
pøípravì sena z pronajatých pozemkù. 
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Na podzim probìhla hluboká orba jako 
pøíprava pro výsev zeleného krmení na 
pozemcích v tìsné blízkosti oplocení zoo 
(zde se hlavnì uplatnil novì poøízený trak-
tor New Holland 5050);

� systematicky se také do èinnosti celého 
oddìlení zapojilo støedisko autodopravy, 
které zaji��ovalo po celý rok dopravní ob-
sluhu a èásteèný servis strojù a aut na�eho 
autoparku s ohledem na potøeby provozu. 
Bìhem uplynulého roku se autopark roz�íøil 
o nìkteré stroje pøevedené z jiných orga-
nizací � z Mìstských slu�eb byl pøeveden 
multicar s plo�inou, multicar sypaè byl 
poøízen èásteènì sponzorsky s minimál-
ním doplatkem. Generální opravou pro�ly 
traktor Zetor Z 7745 a dodávkové nákladní 
vozidlo Ford Transit 190 VAN. Pomìrnì vel-
ké motorické problémy jsme zaznamenali 
u provozu Zoovláèku ISUZU, u kterého byla 
nakonec provedena kompletní výmìna 
motoru. Proto tento oblíbený dopravní pro-
støedek náv�tìvníkù zahrady nefungoval 
k na�í plné spokojenosti (hlavnì v mìsíci 
srpnu);

� v letních mìsících byla pøistavìna øada 
sedmi nových kotcù pro psy v Centru pro 
zvíøata v nouzi, která zrcadlovì navázala 
na stávající boxy karantény a roz�íøila tak 
kapacitu umístìných psù. Boxy byly vysta-
vìny z betonových tvarovek ztraceného 
bednìní s novou prodlou�enou pultovou 
støechou, na které byla pou�ita støe�ní kry-
tina CEMBRIT. Finalizací celé stavby byly 
nátìry a dovybavení boxù zateplenými 
boudami pro psy. Finanèní zdroje sdru�ilo 
nìkolik mìst a obcí z okolí a èásteènì i zøi-
zovatel � Magistrát mìsta Ústí nad Labem;

� dodavatelsky byla v srpnu po nìkolika 
pokusech opravena støecha nejvìt�í ko-
vové konstrukce v horní èásti u vstupu do 
zoo. Byla oèi�tìna støecha, novì potom 
bylo provedeno oplechování a upraveno 
osazení polykarbonátu spádové støe�ní 
roviny, kudy do prostoru terasy horního 
vstupu pøi ka�dém de�ti zatékalo;

� v prùbìhu letních mìsícù byla dokon-
èena první etapa rekonstrukce zimovi�tì, 
která spoèívala v roz�íøení zimní ubikace 
pro aligátora spojením dvou boxù, v jejich 
prohloubení a úpravì tvaru podlahy, za-
teplení celého novì upraveného prostoru 
a zaji�tìní ohøevu vody v bazénu (foto 5). 
Dal�ím krokem ke zlep�ení technicko-tepel-
ných parametrù bylo dokonèení komplexní 
výmìny oken a dveøí celého objektu, která 
zapoèala u� pøed nástupem zimy 2010/
2011. Poslední zásadní opravou v zimovi�ti 
byla výmìna stávajících nefunkèních roz-
vodù ústøedního topení v pravé èásti pøí-
zemí, kde bylo ocelové, ji� velmi �zarostlé� 
potrubí nahrazeno mìdìnými rozvody UT 
s velmi dobrými tepelnými výsledky;

� v rámci sni�ování tepelných ztrát objektù 
jsme pokraèovali ve výmìnì stávajících 
døevìných oken správní budovy, kdy do-
�lo ke kompletnímu osazení plastových 
oken ve tøetím nadzemním podla�í, a tak 
byla zásadním zpùsobem sní�ena tepel-
ná ztráta správní budovy. Kromì výmìny 
oken byla provedena stavební moderni-
zace vnitøních povrchù stìn, podhledù 
stropù, osvìtlení, maleb i podlahových 
krytin oddìlení marketingu, propagace 
a vzdìlávání. Kromì tìchto stavebních 
úprav dojde i k modernizaci nábytku, dveøí 
a dal�ího kanceláøského vybavení;

� v prùbìhu roku 2011 byl ukonèen podná-
jem v bytové jednotce Na Vrstevnici 1939, 
která byla nabídnuta vlastníkem nemovi-
tosti k prodeji. V bytovém fondu byla do-
konèena oprava suterénního bytu èp. 558 
slou�ícího k pronájmu zamìstnanci zoo. 
Z prostøedkù vybraných za pronájem po-
kraèovaly úpravy zbylých osmi bytových 
jednotek v areálu zoo;

� zástupci provoznì-technického oddì-
lení se v roce 2011 zúèastnili podzimního 
zasedání stavební komise UCSZOO, které 
probìhlo v Zoo Dìèín. Jarní zasedání 
pøedtím zorganizovala Zoo Praha, ale 
z dùvodu pracovního vytí�ení pøi pøípravì 

slavnostního zahájení letní sezóny se ho 
na�i zástupci nezúèastnili;

� i v uplynulém roce projí�dìl areálem 
Zoovláèek, který dopravuje náv�tìvníky 
od vstupní pokladny do nejvy��ího bodu 
areálu. Je i �ádanou atrakcí bìhem nìkte-
rých akcí poøádaných na�ím zøizovatelem, 
a proto jej mohli obèané mìsta vidìt pøi 
velikonoèním jarmarku, Svatováclavské 
pouti ve Valtíøovì, pøi vánoèních trzích na 
hlavním námìstí ve mìstì, na vánoèních 
trzích poøádaných na hradì Støekovì 
a bìhem dal�ích nìkolika akcí mimo 
areál zoo;

� zmìnou pro�el ná� smluvní mobilní 
operátor, kdy se nám po dlouhých tøech 
letech podaøilo ukonèit smlouvu u T-Mo-
bile Czech Republic. Na základì ji� døíve 
realizovaného tendru na�ím zøizovatelem 
jsme pøe�li k Telefónice O2. Díky pøechodu 
k jinému operátorovi a nastavení nových 
smluvních tarifù do�lo k velkému poklesu 
nákladù na provoz. Kromì výhodných ta-
rifù byla také zaji�tìna komplexní výmìna 
v�ech mobilních pøístrojù z pøidìleného 
budgetu na�í pøíspìvkové organizace 
v hodnotì 85 tisíc Kè;

� v druhé polovinì roku byla na základì 
vyhlá�ených výsledkù akce �O stupeò lep-
�í Ústí� zpracována projektová dokumen-
tace pro povolení novostavby �Domov 
gepardù�, která bude realizována v nej-
vy��í èásti zahrady vedle horního vstupu. 
Dokumentace byla poøízena svépomocí 
ve spolupráci se zoologickým oddìlením 
a tato jednoduchá zdìná stavba se dvì-
ma výbìhy by mìla být realizována v prv-
ním ètvrtletí roku 2012. Výstavbou získáme 
temperovaný nepodsklepený objekt se 
sedlovou støechou, ve kterém budou tøi 
boxy pro oddìlování gepardù a dva výbì-
hy oplocené pletivem � vìt�í z nich bude 
expozièní a men�í chovný, zálo�ní;

� v únoru probìhla reklamace hlavního 
ponorného èerpadla v na�em geotermál-
ním vrtu u generálního dodavatele stavby 
� firmy Skanska CZ, a. s., která po del�ím 
zkoumání reklamaci uznala. V kvìtnu do-
�lo k demontá�i padesátimetrového �rou-
bovaného potrubí ve vrtu, na kterém je 
èerpadlo uchyceno (foto 6). Èerpadlo tak 
bylo zkontrolováno poprvé od roku 2004, 
kdy bylo do vrtu nainstalováno a spu�tìno. 
Po odstranìní závady na pøívodním elek-
trickém kabelu, který byl zkratován, se èer-
padlo opìt vrátilo na své pùvodní místo do 
hloubky 50 m pod terén. Ve�keré náklady 
na tuto opravu ve vý�i 50 tisíc Kè se podaøi-
lo v rámci záruky uplatnit u dodavatele;

� po nìkolikerém odkladu dokonèení byl 
koneènì pøedán do u�ívání nový pavilon 
ustájení zeber Hartmannové. Stavba byla 
realizována v uplynulých dvou letech, 
ale v závìru výstavby pavilonu byla zoo 
nucena ukonèit smluvní vztah s dodava-
telskou firmou GARNI, s. r. o., pro nedosta-
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tek finanèních prostøedkù na dokonèení 
stavby. Osobní intervencí primátora mìsta 
Ústí nad Labem Ing. Mandíka pak do�lo 
k dohodì o dofinancování stavby a jejím 
dokonèení svépomocí do takového stavu, 
aby mohla být øádnì zkolaudována a pøe-
dána do u�ívání. V této etapì dokonèo-
vacích prací se podaøilo naplnit pùvodní 
zámìr projektu stavby, a tak kromì vlast-
ního ustájení zeber byly zrekonstruovány 
v�echny dvorky, pøístupové komunikace 
a chodníky a nejbli��í okolí pavilonu. Vznik-
lo nové pohledové místo do hlavního vý-
bìhu zeber a èásteèné úpravy se doèkaly 
i ostatní výbìhy.

Nejvìt�í investice roku 2011:

V prùbìhu roku 2011 byla zrealizována 
nejvìt�í akce, o které bych se chtìl dále 
podrobnìji zmínit � novostavba ustájení 
zeber Hartmannové. Zásadními zdroji 
financování této akce byly výtì�ek z pro-
deje bývalé karantény Strádov u Chlumce, 
dotace Magistrátu mìsta Ústí nad Labem 
na investice a Fond reprodukce majetku, 
který byl v prùbìhu roku doplòován odpisy 
majetku a neinvestièními dotacemi odbo-
ru MOS�K MmÚ.

 

Ustájení zeber Hartmannové v Zoo Ústí 
nad Labem:

Zahájení novostavby pavilonu ustájení 
zeber Hartmannové bylo vynuceno dosa-
vadním více ne� havarijním stavem stájí, 
které byly pøed 30 lety realizovány formou 
neizolované døevostavby pro doèasné 
ustájení nìkolika jedincù zeber. Zde se 
podaøilo odchovat více ne� 90 mláïat 
tohoto druhu. V posledních pìti letech pak 
dospìl technický stav do havarijní situa-
ce, kdy nìkteré boxy musely být vyjmuty 
z u�ívání. V roce 2007 do�lo pøi silném vìtru 
k odtr�ení èásti støechy a poru�ení ji� velmi 
opotøebované vlnité laminátové krytiny, 
která pak byla doèasnì zakryta nepropust-
nou plachtou. Ta zùstala na pùvodních stá-
jích a� do jejich str�ení a odstranìní. Svislé 
nosné konstrukce � døevìné trámy � byly 
uhnilé a v nìkolika pøípadech musela 
být provedena jejich èásteèná výmìna. 
Stávající ustájení zeber ji� nebylo mo�no 
zachránit, a proto byla po dokonèení no-
vostavby pùvodní døevostavba rozebrána 
a na jejím místì pak vznikl nový dvorek 
vyu�ívaný hlavnì v zimních mìsících.

Zásadnì podmiòující èástí stavby byla 
nová, skoro pìt metrù vysoká opìrná 
zeï, která umo�nila umístìní stavby blí�e 
k obslu�né komunikaci a její zapu�tìní do 
pùvodního svahu nad bývalým ustájením 
zeber (foto 7). Tato zeï byla vystavìna 
na základovém pásu �irokém 1000 mm, 
který slou�í jako základová konstrukce jak 
pro samotnou opìrnou zeï, tak pro vlastní 
novostavbu pavilonu. Pro zaji�tìní statické 
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stability je opìrná zeï kromì dùsledného 
vyarmování naklonìna proti terénnímu 
svahu pod úhlem 7,5°. V prùbìhu výstav-
by opìrné zdi byla provedena kontrola 
statikem Ing. Píchou, který neshledal na 
stavbì �ádné závady bránící úspì�nému 
dokonèení opìrné zdi do navr�ené vý�ky 
4,8 metru nad základový pás. Celá opìrná 
zeï byla dùslednì probetonována kon-
strukèním betonem B 20K a proarmována 
výztu�í dle ÈSN 42 5512. Beton byl øádnì 
zavibrován, zálivka konstrukèním betonem 
probíhala v etapách po ka�dém metru 
opìrné zdi. V jedné tøetinì konstrukèní 
vý�ky byla do opìrné zdi vetknuta ztu�ující 
armovaná deska tl. 100 mm o �íøi 800 mm, 
která slou�í jako pøirozená kotva opìrné zdi. 
Beton byl prùmyslovì vyroben betonárkou 
Cemex, s. r. o., v Krásném Bøeznì. Dodava-
tel betonové smìsi pøedlo�il pøedepsané 
atesty na vyrobenou jakost a pevnostní 
normy pro výrobu betonové smìsi. Zeï má 
celkem 6 vý�kových odskokù, které kopírují 
sklon terénu, a celková délka zdi je 33,5 m. 
Finálnì byla tato opìrná konstrukce za-
vezena zeminou, kterou je�tì zpevnila za-
hradnická výsadba a v místì napojení na 
komunikaci pojezdová zámková dla�ba.

Dokonèením novostavby se podaøilo vybu-
dovat dùstojné, moderní, technicky a eko-

nomicky odpovídající chovné zaøízení. 
Pøedností je pøímé napojení na uskladnì-
né krmivo a kontejnery k odvá�ení hnojù, 
je� je souèástí technického zázemí novo-
stavby. Objekt ustájení zeber je vystavìn 
z tradièních technologických materiálù 
s pou�itím moderních tepelnì izolaèních 
a ekologických stavebních materiálù. Pøed 
zapoèetím vlastní stavby byly provedeny 
zemní práce a konstrukce opìrné zdi, 
která staticky zaji��uje hlavní obslu�nou 
komunikaci a stabilitu svahu nad novostav-
bou. Obvodový plá�� a nosné konstrukce 
budovy jsou zdìné na základové desce 
zalo�ené pod patou opìrné zdi na beto-
nových základových pásech. Støe�ní kon-
strukce je døevìná, trámová, z o�etøeného 
øeziva. Vnitøní boxy jsou provedeny jako 
celodøevìné s nosnou kovovou konstrukcí. 
Technické zázemí je celé realizováno kla-
sickým stavebním postupem � vyzdívkou 
se stavebními konstrukèními doplòky dle 
po�adavku investora z hlediska potøeby 
chovu zeber. Napojení novostavby na 
stávající in�enýrské sítì probìhlo v pøe-
dem urèených bodech, které vybranému 
zhotoviteli stavby stanovilo provoznì-tech-
nické oddìlení Zoo Ústí nad Labem. Zá-
roveò bylo provedeno zateplení trámové 
døevìné støe�ní konstrukce k zamezení 
úniku tepla jak z prostor boxù, tak z tech-

nického zázemí. Pro zásobování krmivem 
(velké balíkové seno, okopaniny) a pilina-
mi k podestýlce je vyu�ita stávající hlavní 
komunikace procházející v tìsné blízkosti 
novostavby pavilonu. Vlastní ustájení zeber 
je v jednopodla�ní nepodsklepené èásti 
ve tvaru písmene L, je zastøe�eno sedlovou 
støechou o nestejných vý�kách krokví, které 
zároveò poslou�í pro odvìtrání vnitøních 
prostor stájí. Pro prosvìtlení je osazeno 
osm støe�ních oken � svìtlíkù, které tak 
spolu s dostateèným mno�stvím oken za-
bezpeèí denní osvìtlení pavilonu. Hlavním 
vstupem do pavilonu je technické záze-
mí, které projekt èlení do více pater a je 
zastøe�eno pultovou støechou. V 1. PP 
(�1,200 m) je stanovi�tì jednoho kontej-
neru o objemu 5 m3 na odvoz hnoje z po-
destýlek, v pøízemí (0,000 m) je technická 
místnost pro chovatele, sociální zaøízení 
a místnost pro dal�í pomùcky, zásobník pi-
lin, místnost pro navezení okopanin a místo 
vyèlenìné pro rozdìlování balíkového 
sena dodávaného ve velkých kulatých ba-
lících o váze do 300 kg. V úrovni podlahy 
2. NP (+3,850 m) je plocha pro uskladnìní 
6 vý�e popsaných balíkù sena a zároveò 
dva naskladòovací otvory (plechová vrata 
vyús�ující na pøíjezdovou rampu na severní 
stranì objektu) - foto 8.

Zásadní zmìnou oproti pùvodnímu pro-
jektu pak bylo pøipojení nového pavilonu 
na ústøední vytápìní areálu zahrady, ke 
kterému bylo pøistoupeno a� po kolaudaci 
stavby na základì výsledku zku�ebního 
provozu, kdy se nenaplnil pøedpoklad 
vlastního �zadýchání� celého prostoru ze-
brami. Tepelné napojení objektu bylo pro-
vedeno pøipojením ke stávajícímu rozvodu 
z výmìníkové stanice èíslo 3, kterým je 
vytápìn pavilon antilop. Novým napojova-
cím bodem se pak stal vstup teplé i vratné 
vody v patì uvedeného pavilonu, odkud 
bylo novì polo�eno tepelnì zaizolované 
potrubí do výkopu o hloubce 1000 mm. 
Toto potrubí dopravilo nejkrat�ím smìrem 
otopové médium do pavilonu ustájení 
zeber s minimem tepelných ztrát. Vlastní 
pavilon pak byl osazen 20 deskovými ra- 
diátory s teplotním spádem 55�45 °C. Pro-
to teprve díky této závìreèné úpravì byl 
vlastnì celý pavilon komplexnì dokonèen 
a� v prosinci 2011.
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V roce 2011 nastalo ve struktuøe a èinnosti 
celého oddìlení nìkolik zmìn. Jednak 
do�lo ke zpøesnìní názvu, tak�e od záøí je 
pou�íváno oznaèení oddìlení marketin-
gu, propagace a vzdìlávání. Dále do�lo 
k výmìnì a doplnìní poètu pracovníkù 
oddìlení a v neposlední øadì ke zmìnì 
ve vedení oddìlení, kdy se od 1. listopa-
du 2011 vedoucí tohoto oddìlení stala 
Bc. Tereza Limburská.

Náv�tìvnost

V roce 2011 nav�tívilo ústeckou zoologic-
kou zahradu celkem 151 180 náv�tìvníkù, 
z toho bylo 73 028 dospìlých a 78 152 dìtí. 
V porovnání s loòským rokem do�lo k ná-
rùstu náv�tìvnosti o 16 116 osob. Z grafu 1, 
který sleduje poèet náv�tìvníkù v poslední 
dekádì, je patrné, �e se podaøilo vyrovnat 
velký propad z roku 2010, ale ani tak není 
zvy�ování náv�tìvnosti nijak progresivní. 
Tab. 1 ukazuje, �e od roku 1955, kdy je po-
èet náv�tìvníkù soustavnì sledován, do�lo 
k pøekroèení hranice 150 000 osob pouze 
jedenáctkrát. V porovnání s ostatními za-
hradami UCSZOO se ústecká zoo dr�í stále 
na zadních pozicích.

Spolupráce s médii

Spolupráce s médii je ji� mnoho let stabi-
lizovaná, jednotlivé redakce jsou o v�ech 
novinkách i akcích, které se v zoo konají, 
pravidelnì informovány prostøednictvím 
elektronické po�ty. Zále�í v�ak na jejich 
rozhodnutí, zda pøíspìvek zveøejní èi nikoli. 
V roce 2011 bylo rozesláno celkem 60 pøí-

Internet � kromì dvou vlastních webových 
stránek (www.zoousti.cz a www.chobo-
ti.cz), které jsou pravidelnì aktualizovány, 
se informace o zoologické zahradì ob-
jevují na rùzných informaèních stránkách 
a serverech (Magistrát mìsta Ústí n. L., 
UCSZOO apod.).

Akce pro veøejnost:

Poøadù a akcí pro dìti i dospìlé se 
uskuteènilo celkem 22. Jednalo se buï 
o programy v re�ii zoo (12), èi o akce, kte-
ré byly pøipraveny ve spolupráci s dal�ími 
partnery (3). Dále byly pøipraveny soutì�e 
a kvízy (7), kterých se náv�tìvníci zúèastòu-
jí na základì vlastního rozhodnutí. Kromì 
toho byly pro náv�tìvníky zoo pøipraveny 
výstavy s nejrùznìj�í tematikou (8) a be-
sedy, které se vìt�inou uskuteènily mimo 
areál zoo (4). Propagaci na tyto akce si 
zoo zaji��uje sama pøedev�ím prostøednic-
tvím výlepové slu�by ve vozech mìstské 
hromadné dopravy, elektronickou po�tou 
médiím, �kolám, kulturním støediskùm 
a informacemi na oficiálních webových 
stránkách. V roce 2011 byla vyu�ita i ceno-
vì výhodná billboardová kampaò, která 
byla zamìøena zejména na akce poøáda-
né zoologickou zahradou. Pravidelnì se 
informace o poøádaných akcích objevují 
rovnì� na rùzných informaèních serverech 
èi formou motivaèních èlánkù ve vìt�inì 
deníkù.

Poøady pro veøejnost:

Slavnostní zahájení letní sezóny (2. dubna)

Bìhem dne byly v celém areálu zoo pøi-
praveny atrakce, soutì�e, stánky a dal�í 
aktivity (malování na oblièej, hlavolamy 
IQ Parku Liberec, Magazín Koktejl, YMCA 
Ústí n. L. s horolezeckou stìnou a Atrakce 
Øíha Teplice). U pavilonu �elem probìhl 
hlavní program � vystoupení bluegrasso-
vé kapely Riding Hoppers, divadelní skeè 
Divadla v pytli Petra Stolaøe (ten zároveò 
celý program moderoval), ale zejména 

Èinnost oddìlení marketingu, propagace 
a vzdìlávání
Ing. Vìra Vrabcová

spìvkù a tøi tiskové zprávy.

Televize � jednotlivé zajímavé reportá�e 
byly odvysílány v celostátním zpravodajství 
tøí hlavních televizních stanic, nejèastìji se 
spolupráce týkala TV Nova, a to buï v ce-
loveèerním, nebo odpoledním zpravodaj-
ství. V posledních letech se také roz�íøilo in-
ternetové vysílání, které vyu�ívá napø. ÈTK. 
V rámci regionálního zpravodajství vysílala 
takové reportá�e ze zoo nejèastìji Ústec-
ká TV. TV Brno natáèela v zoo jeden díl 
populárního dìtského vysílání Planeta Yó, 
konkrétnì poøadu Záhady Toma Wizarda 
s tajuplným trpaslíkem a slony procháze-
jícími se po zoo (foto 1). Ve spolupráci 
s nadací Debra probìhlo v areálu zoo 
v závìru roku natáèení TV Prima u pøíle-
�itosti charitativního vánoèního koncertu. 
Patronkou sedmileté Nikolky z Chabaøovic, 
posti�ené nemocí motýlích køídel, se stala 
zpìvaèka Jitka Zelenková.

Rozhlas � informace o novinkách jsou 
odvysílány v rùzných rádiích. Hlavními 
partnery, kteøí zaji��ují pravidelné zveøej-
nìní kulturních programù v zoo, jsou Rá-
dio Blaník a Èeský rozhlas Sever. Zde byli 
pracovníci zoo v prùbìhu roku nìkolikrát 
hosty v pøímém vysílání.

Tisk � obyvatelé ústeckého regionu jsou in-
formováni zejména prostøednictvím Ústec-
kého deníku, pøípadnì dal�ích lokálních 
mutací Deníkù Bohemia a regionálních 
stránek MF Dnes, Práva, Blesku, Aha a Me-
tra, dále také v rùzných týdenících (Na�e 
adresa). Do ostatních regionù jsou novinky 
dodávány prostøednictvím ÈTK. Dále vyu�í-
váme nìkteré celostátní èasopisy (Chytrá 
�ena, Ekolist atd.), pravidelné informace 
o akcích a novinkách se objevují v Nových 
ústeckých pøehledech èi v Mìstských novi-
nách. Podrobný èlánek o zoo s fotografie-
mi byl bìhem prázdnin zveøejnìn v Sas-
kých novinách. Bìhem roku probìhl pøímo 
v redakci Ústeckého deníku nìkolikrát 
on-line rozhovor s rùznými pracovníky zoo, 
kteøí odpovídali na vznesené dotazy.

1
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v pytli s pøíbìhem o putování gorilí samiè-
ky, vystoupení hudební skupiny Taratibu 
s africkými rytmy, dramatická pøedstavení 
dìtí Z� Vojnovièova, Z� praktická Bílina 
a Z� Povrly. Na závìr se uskuteènily køtiny 
sameèka velblouda dvouhrbého (kmotr 
Tomio Okamura). Kdo v tento den pøinesl 
pou�itý elektrospotøebiè, obdr�el od firmy 
Elektrowin slevu na vstupném.

Èarodìjnice v zoo (30. dubna)

Program zaèal netradiènì � køtinami, pøi-
èem� kmotrem lvíèka zlatého se stal písniè-
káø Miroslav Paleèek, který na závìr (i pøes 
své nachlazení) zazpíval nìkolik písnièek. 
V premiéøe byl pøedstaven nový projekt 
podpory zoo � patron zvíøete, který si u lví-
ho výbìhu �vyzkou�el� �enský fotbalový 
tým LFC (Ladies Football Club) z Ústí nad 
Labem. V 16:00 hodin byl u restaurace Koli-
ba zapálen slavnostní oheò za úèasti èaro-

dìjnic (foto 2), k pohodì pøispìla country 
kapela Kliïánko.

Ptaèí den v zoo (1. kvìtna)

Zaèátek celého programu � pozorování 
volnì �ijícího ptactva, poslech ptaèího 
zpìvu, ukázka odchytu a krou�kování 
� probìhl v èasných ranních hodinách 
(v 5:00 hodin, kdy je nejvìt�í aktivita ptac-
tva, a v 6:30 hodin). V�ichni zájemci mìli 
vstup zdarma a na závìr byly pro dìti pøi-
praveny drobné hry a soutì�e. Partnerem 
akce je tradiènì Èeská spoleènost ornito-
logická a Muzeum mìsta Ústí nad Labem.

Po li�èí stopì (14. kvìtna)

Ji� sedmý roèník akce uspoøádalo ne-
jen pro skauty, ale i pro v�echny dìtské 
náv�tìvníky zoo ústecké první støedisko 
Bílý javor. V areálu zoo byla rozmístìna 

vyhodnocení ankety Zvíøe roku 2010 a pøe-
dání cen výhercùm. Vyvrcholením se stalo 
hudební vystoupení hosta dne � Vìry Mar-
tinové. Souèástí programu bylo slavnostní 
pøestøi�ení pásky u rekonstruované expozi-
ce pro vodní ptáky a køtiny sameèka man-
drila rýholícího (kmotra Vìra Martinová).

Mezinárodní den Zemì (23. dubna)

Celý program byl zamìøen na celoev-
ropskou kampaò na záchranu lidoopù 
EAZA Ape Campaign 2010/2011. Dìti 
pøihlá�ených �kol (Z� Buzulucká Teplice, 
Z� Eli�ky Krásnohorské Ústí nad Labem, 
Z� Na Valech Litomìøice, Z� praktická 
Bílina a Z� Vojnovièova Ústí nad Labem) 
si pøipravily stanovi�tì s úkoly a aktivita-
mi pro náv�tìvníky. Skauti Ne�tìmice se 
pøipojili s blokem soutì�í Obratní lidoopi 
aneb Hrajeme si v zoo. Hlavní program 
probìhl u restaurace Koliba � Divadlo 

Rok Dìti Dospìlí Celkem Rok Dìti Dospìlí Celkem

1955 - - 56443 1983 70755 71547 142302

1956 - - 40307 1984 73686 76964 150650

1957 - - 57151 1985 79585 77778 157363

1958 - - 70977 1986 89148 84545 173693

1959 34940 40696 75636 1987 83662 80987 164649

1960 36525 39110 75635 1988 85759 92384 178143

1961 46495 36521 83016 1989 76072 83415 159487

1962 42883 47139 90022 1990 61999 65302 127301

1963 40483 44027 84510 1991 54183 58410 112593

1964 45265 44734 89999 1992 63777 63691 127468

1965 39888 48349 88237 1993 62688 63297 125985

1966 39635 46716 86351 1994 61645 53938 115583

1967 38912 44252 83164 1995 65824 57668 123492

1968 30110 42039 72149 1996 74511 62220 136731

1969 35523 38174 73697 1997 73959 64451 138410

1970 29352 33248 62600 1998 74555 64258 138813

1971 22550 45931 68481 1999 81911 70794 152705

1972 21600 51303 72903 2000 81532 67456 148988

1973 32942 42255 75197 2001 74995 60615 135610

1974 42947 37356 80303 2002 72938 56365 129303

1975 45433 43277 88710 2003 65484 60725 126209

1976 70044 30303 100347 2004 64233 60053 124286

1977 79909 30425 110334 2005 74275 60153 134428

1978 59298 51756 111054 2006 74284 65072 139356

1979 56544 53680 110224 2007 77995 87240 165235

1980 60865 54047 114912 2008 80900 83597 164497

1981 70129 73978 144107 2009 84568 83296 167864

1982 74300 66911 141211 2010 68831 66233 135064

2011 78 152 73 028 151 180

Tab. 1
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soutì�ní stanovi�tì s nejrùznìj�í tematikou 
(obratnost, zruènost, rychlost, postøeh, 
vìdomosti�). Akce zároveò pøipomnìla 
i 90 let skautingu v Ústí nad Labem.

Den dìtí (28. kvìtna)

Velkolepé oslavy probìhly na rùzných mís-
tech areálu zoo, kde byly pøipraveny atrak-
ce, soutì�e a sportovní program projektu 
Atletika pro dìti (foto 3), u správní budovy 
(vystoupení kouzelníka, hudební skupina 
Brass Bombers) a u restaurace Koliba 
(pøedstavení Divadla Krabice, dìtský sbor 
Ko�ata, divadelní pøedstavení Z� Ane�ky 
Èeské, vystoupení ma�oretek a skupiny 
dìtského aerobiku). Zoo pøivítala nìkolik 
vzácných hostù � o�tìpaøku a svìtovou re-
kordmanku Barboru �potákovou, zpìváka 
Juliána Záhorovského s krátkým vystoupe-
ním a hereèku, zpìvaèku a moderátorku 
Dádu Patrasovou. Dva poslednì jmenova-
ní hosté se stali kmotry dvou mláïat pony 
shetlandského.

Zdraví jako vá�eò (12. èervna)

Tuto akci uspoøádala pro náv�tìvníky zoo 
Zdravotní poji��ovna Ministerstva vnitra. 
Zoo byla v poøadí pátou zoo ze sedmi, kde 
na náv�tìvníky èekalo odpoledne plné ak-
tivit. Zájemci mohli vyu�ít mo�nost mìøení 
na pøístroji InBody s odborným výkladem, 
získat informace, jak peèovat o své zdraví, 
probìhla ukázka první pomoci. Pro dìti 
bylo pøipraveno malování na oblièej, øada 
sportovních aktivit, koutek s dílnou a dal�í 
doprovodný program. Tváøí celé akce byl 
herec Pavel Køí�.

OZPáèek v zoo (25. èervna)

Pro náv�tìvníky zoo pøipravila Oborová 
zdravotní poji��ovna nìkolik stanovi�� s rùz-
nými úkoly, ka�dý úèastník získal odmìnu.

Rozlouèení s prázdninami (3. záøí)

Byl pøipraven celodenní program v areá-
lu zoo (malování na oblièej, levhartí stezka 
dovednosti, informaèní stánek Ministerstva 
zemìdìlství zamìøený na zdravé potravi-
ny) a odpolední program u restaurace Ko-
liba (Divadlo Vanda a Standa, vystoupení 
dìtského sboru Ko�ata, animaèní show 
Dance Mission a taneèní country vystou-
pení Line dance). Zábavné odpoledne 
u Koliby ukonèil komponovaný poøad Svìt-
lany Nálepkové plný soutì�í a písnièek. Na 
závìr celé akce probìhly køtiny mládìte 
irbise, jeho� kmotrem se stal èeský repre-
zentant ve skikrosu Tomá� Kraus.

Den adoptivních rodièù (1. øíjna)

Tradièní akce je urèena pouze pozvaným, 
a to pøíznivcùm zoologické zahrady v ob-
lasti adopcí a dal�ího sponzorství. Je pro 
nì v�dy pøipraven speciální program v po-
dobì spoleèné komentované prohlídky. 
Jednotlivá zastavení byla opìt zamìøena 
na novinky uplynulého roku: nové expozi-
ce (vodní ptáci, ustájení pro zebry), pøírùst-
ky (zoboro�ci kafer�tí), významné odchovy 

(mláïata v pavilonu �elem, kopytníci) èi 
nové pøedvádìcí akce (�irafy a nosoro-
�ec). Poslední èást odpoledne probìhla 
u restaurace Koliba, kde do�lo k pøedává-
ní zlatých certifikátù a velkoformátových 
fotografií Petra Slavíka jako podìkování 
za dlouhodobou èi �vysokou� adopci. Byl 
zde také vyhodnocen soutì�ní kvíz Støípky 
ze �ákovské kní�ky. K pohodovému odpo-
ledni pøispìla i hudební produkce skupiny 
Brass Bombers nebo vystoupení skupiny 
historického �ermu Hartigo.

Svìtový den zvíøat (1. øíjna)

Èást programu pro adoptivní rodièe byla 
pøístupná i ostatním náv�tìvníkùm zoolo-
gické zahrady, kterým byl tímto zpùsobem 
pøipomenut Svìtový den zvíøat (4. øíjna). 
V�ichni se mohli zúèastnit odpoledního 
posezení se skupinou Brass Bombers 
a zhlédnout vystoupení skupiny historické-
ho �ermu Hartigo.

Dny otevøených dveøí (28.�30. øíjna)

Po v�echny tøi dny byly pro náv�tìvníky 
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pøipraveny prohlídky zákulisí zoo, tedy míst, 
kam se bì�nì nedostanou a nepodívají. 
Jednalo se o ètyøi stanovi�tì (pavilon 
exotária, pavilon slonù, zimovi�tì s pøíprav-
nou krmiv a nové ustájení pro zebry Hart-
mannové � foto 4), kde se tøikrát dennì 
v pravidelných èasech konaly komentova-
né prohlídky. Hlavním dnem se stal pátek 
28. øíjna, kdy do�lo ke slavnostnímu pøestøi-
�ení pásky k novì zbudovanému objektu 
pro zebry Hartmannové. Dal�í program 
probìhl u restaurace Koliba � vystoupení 
skupiny Get back (60�s a Beatles Revival 
Band) a pøedstavení Divadla v pytli Petra 
Stolaøe o tom, jak zebra o své pruhy pøi�la. 
Po v�echny tøi dny mìli dìti, studenti a se-
nioøi vstup do zoo zdarma.

Stra�idelná zoo (5. listopadu)

Podzimní akce pøilákala do zoo velký po-
èet náv�tìvníkù (936) a stala se jednou 
z nejúspì�nìj�ích akcí roku. Zaèátek byl 
vìnován køtinám samièky medvìda ma-
lajského, jejími� kmotry se stali hereèka 
a zpìvaèka Yvetta Blanarovièová a dìkan 

Pøírodovìdecké fakulty Univerzity J. E. Pur-
kynì doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. Dal�í 
program byl vìnován dìtem (výtvarná 
Stra�idílna, promítání stra�idelných pohá-
dek, dlabání stra�idelných oblièejù z dýní, 
malování na oblièej). Po setmìní se vydal 
na stra�idelnou stezku lampionový prù-
vod a úèastníci se setkali s celou øadou 
stra�idel (bezhlavým rytíøem, èarodìjnicí, 
kostlivcem, èertem, bílou paní, vodníkem, 
hejkalem, ohnivým mu�em a ohnivou 
�enou). Celou trasu ozáøily nejen vydlaba-
né dýnì, ale také louèe a velké mno�ství 
lampionù. Stra�idelná zoo poprvé probí-
hala jako spoleèná akce Unie èeských 
a slovenských zoo podporovaná organi-
zací Czechtourism a portálem Kudy z nudy 
(a v na�í zoo spoleèností RWE).

�tìdrý den (24. prosince)

Dal�í velice úspì�nou aktivitou se postup-
nì bìhem let stává nadílka pro vybrané 
druhy zvíøat, která se koná pøímo na �tìdrý 
den. Ozdobené stromeèky a zabalené 
dárky s dobrotami byly letos pøipraveny 
pro orangutany bornejské, makaky kápo-
vé, mandrily rýholící, lemury vari, medvìdy 
malajské a slony indické. Také náv�tìvníci 
mìli mo�nost vyu�ít malého obèerstvení 
u výbìhu medvìdù (èaj, grog, punè, cuk-
roví). Do zoo dorazilo 750 dìtí i dospìlých.

Vánoèní zpívání (27. prosince)

Vánoènì ladìný program se konal v pa-
vilonu �elem. Nejprve probìhly køtiny 
posledních mláïat v pavilonu, kde se 
v roce 2011 opravdu zadaøilo. Èlenové sku-
piny The Boom (The Beatles Revival Band) 
pokøtili dvì samièky levhartù mand�uských 
a trojèata levhartù obláèkových (foto 5). 
Následoval krátký blok koled a program 
pro dìti plný soutì�í a her.

Soutì�e, kvízy:

Pololetní prázdniny (4.�6. února)

Bìhem tøí dnù byla pro dìti pøipravena 
soutì�ní hra Za duhovým pokladem, kde 
na sedmi stanovi�tích (stejný poèet, jako 
má duha barev) èekaly jednotlivé barevné 
úkoly. Odmìnu získal ka�dý úèastník, navíc 
mìly v�echny dìti vstup do zoo zdarma.

Jarní prázdniny v zoo 
(28. února � 6. bøezna)

Devítidenní program byl vìnován kampa-
ni na záchranu velkých primátù EAZA Ape 
Campaign 2010/2011. Ve spodní èásti zoo 
bylo pøipraveno nìkolik soutì�ních stano-
vi��, která byla tematicky zamìøena právì 
na lidoopy, pøièem� se na akci spolupo-
dílely Støední �kola zdravotnická Ústí nad 
Labem (pøíprava aktivit) a Základní �kola 
praktická Ne�tìmice (orangutaní keramic-
ká medaile). Ka�dý soutì�ící obdr�el na 
závìr drobnou odmìnu.

Opièí týden (18.�25. dubna)

V rámci kampanì EAZA Ape 
Campaign 2010/2011 na záchranu lidoopù 
probìhl v tomto termínu ve vìt�inì evrop-
ských zoo �Ape Week�. Zoo se pøipojila 
s novými aktivitami pro �koly i pro náv�tìv-
níky. �kolákùm nabídla na tento týden 
zdarma výukový program na téma Velcí 
primáti. Rodiny s dìtmi mohly vyu�ít veli-
konoèní prázdniny (21.�25. dubna) k pu-
tování s Òuòákovic rodinkou � ve spodní 
polovinì zoo byly na panelech umístìny 
jednotlivé díly komiksu Vteøinky z Òuòáko-
vic rodinky spolu s rùznými herními prvky, 
které jim umo�nily vyzkou�et si dovednosti 
lidoopù èi získat zajímavé informace z je-
jich �ivota (foto 6).

První máj (1. kvìtna)

Na ranní putování za ptaèím zpìvem 
navázala celodenní soutì� Ptaèí kvíz, 
rozmístìná v areálu zoo. Soutì�ící mìli 
za úkol odpovìdìt na deset otázek, a tøi 
vylosovaní výherci obdr�eli vejce nandu 
pampového.

Zoovysvìdèení (30. èervna � 6. èervence)

Na jedenácti stanovi�tích byly pøipraveny 
otázky z jednotlivých �kolních pøedmìtù 
(èeský jazyk, pracovní výchova, zemì-
pis�), které nìjakým zpùsobem souvisely 
s dovednostmi a schopnostmi zvíøat. U ka�-
dé otázky byla správná odpovìï oznaèe-
na písmenem, které v závìru prozradilo ko-
neènou tajenku (významný odchov první 
poloviny roku 2011). Ka�dý úèastník dostal 
pamìtní minci zoo.

Na�i nejbli��í pøíbuzní 
(25. èervence � 28. srpna)

Fotografická soutì� byla vyhlá�ena ve 
dvou kategoriích (dìti do 15 let a dospìlí), 
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jedná se o dal�í aktivitu k celoevropské 
kampani EAZA Ape Campaign 2010/2011. 
Úkolem pro soutì�ící bylo zhotovení fo-
tografie nìkterého z lidoopù chovaných 
v ústecké zoo (orangutani, giboni) ve for-
mátu min. 20 x 30 cm.

Støípky ze �ákovské kní�ky (1. øíjna)

Jako souèást programu u pøíle�itosti Svì-
tového dne zvíøat byl pro náv�tìvníky pøi-
praven kvíz Støípky ze �ákovské kní�ky. Na 
devíti stanovi�tích mìli náv�tìvníci podle 
poznámek zapsaných v �ákovské kní�ce 
poznat a urèit druh zvíøete. Po vyplnìní 
tiketu obdr�el ka�dý soutì�ící dárek.

Stezkami zoo (28.�30. øíjna)

Souèástí akce Dny otevøených dveøí byl tra-
dièní kvíz Stezkami zoo. Tentokrát se týkal 
zeber, kterým bylo vìnováno devìt otázek 
rozmístìných v areálu zoo. Ze správných 
odpovìdí bylo po skonèení akce vylosová-
no a odmìnìno deset výhercù.

Výstavy:

V�echny výstavy roku 2011 byly realizovány 
v areálu zoo, konkrétnì v pavilonu exotá-
ria, který je pøístupný v�em náv�tìvníkùm. 
Nevýhodou je to, �e prostor není nijak hlí-
daný, tak�e se obèas stane, �e je obzvlá�� 
vydaøená fotografie zcizena.

Do Mexika za pøírodou a lidmi 
(9. února � 31. bøezna)

Výstava fotografií se týkala putování osmi 
pøírodovìdcù (kaktusáøù a ornitologù) po 
semiaridních oblastech mexického vnit-
rozemí. Jednalo se o výpravu Spoleènosti 
pro výzkum a ochranu fauny ZOOGEOS 
Bohemia, která se konala na pøelomu 
bøezna a dubna 2009. Jádro výstavy tvoøily 
fotografie s doprovodným textem, které 
dokumentovaly �ivot lidí i pøírodní krásy 
této zemì.

Hop, a je tu 3D lidoop 
(23. dubna � 14. èervence)

Výstava výrobkù dìtí z mateøských �kol 
k celoevropské kampani na záchranu vel-
kých primátù EAZA Ape Campaign 2010/
2011. Úkolem bylo libovolnou technikou 
a v dostateèné velikosti ztvárnit nìkterý 
z ohro�ených druhù lidoopù (foto 7). 
Výrobky byly velice vydaøené, celkem se 
zúèastnilo 14 dìtských kolektivù.

Výstava plakátù 
(23. dubna � 14. èervence)

Soutì� pro studenty S� a uèili�� byla také 
vìnována lidoopí kampani EAZA. Úkolem 
bylo vytvoøit plakát, který by vystihoval 
téma kampanì, zejména co se týèe 
alarmujícího sdìlení o hrozbách, kterým 
lidoopi èelí, a o jejich ohro�ení. Celkem 
se zúèastnilo 10 studentù, vyhodnocení 
a pøedání cen probìhlo u pøíle�itosti Mezi-
národního dne Zemì.

Výstava kaktusù a sukulentù 
(21.�26. èervna)

Jedná se o tradièní akci, kterou v zoo po-
øádají ústeètí pìstitelé kaktusù a sukulentù. 
Nejvìt�í a nejstar�í rostliny byly vystaveny 
ve speciálním stanu, velké mno�ství výpìst-
kù bylo za velice pøíznivé ceny nabídnuto 
k prodeji náv�tìvníkùm zoo. Vzhledem 
k tomu, �e výstava probíhala v dobì �kol-
ních výletù, tvoøily vìt�inu zákazníkù právì 
dìti.

Výstava ShineBean, o. s. 
(15. èervence � 31. srpna)

Bìhem prázdnin mohli náv�tìvníci 
zhlédnout putovní výstavu obèanského 
sdru�ení ShineBean, která je vìnována �i-
votu v Keni. Na jednotlivých stojanech byly 
prostøednictvím textù a fotografií mimo jiné 
pøedstaveny projekty, jimi� se momentálnì 
sdru�ení v Keni zabývá, napø. projekt Afric-
ké vyhlídky, který nabízí výukové programy 
i èeským �kolám.

Na�i nejbli��í pøíbuzní (3. záøí � 6. øíjna)

Fotografická výstava byla vìnována ústec-
kým lidoopùm, které soutì�ící fotografovali 
bìhem prázdnin. Slavnostní zahájení vý-
stavy vèetnì vyhlá�ení nejlep�ích zábìrù 
a pøedání cen vítìzùm probìhlo u pøíle�i-
tosti akce Rozlouèení s prázdninami.

Ochrana je�tìrky zelené v CHKO Èeské 
støedohoøí (6. øíjna � 30. listopadu)

Výstava Støediska ekologické výchovy 
Sever Litomìøice byla zamìøena na chrá-
nìný druh èeské fauny s pøihlédnutím ke 
zmapování aktuální situace na konkrétním 
území. Výstava obsahovala osm kusù pos-
terù s textem a fotografiemi.

Zvíøátka z víèek PET lahví (2.�31. prosince)

Jednalo se o �kolní projekt Z� praktické 
Ne�tìmice, na kterém se podíleli �áci 
3., 4. a 9. tøídy. Pøi výrobì byl pro tvorbu 
mozaiky vyu�it netradièní materiál, zvíøátka 
z ústecké zoo byla velice zdaøile ztvárnìna 
na osmi velkých deskách.

Besedy:

Pøedná�ka v Z� Ane�ky Èeské (30. bøezna)

Vìdecký pracovník zoo Mgr. Stanislav 
Lhota, Ph.D., seznámil �áky s ochranáøským 
projektem Pesisir Balikpapan, faunou a fló-
rou ostrova Borneo a hrozbami, kterým zde 
pøíroda èelí (foto 8). Na závìr pøedaly dìti 
Mgr. Lhotovi vlajku, kterou spoleènì nama-
lovaly a je� bude pøevezena na Borneo.

Teskný záliv (11. dubna)

V Severoèeské knihovnì Ústí nad Labem 
se uskuteènila pøedná�ka vìdeckého pra-
covníka zoo Mgr. Stanislava Lhoty, Ph.D., 
o historii jedné rezervace na Borneu, 
o problematice kácení tropických pralesù 
a hrozbì nadmìrného pìstování palmy 
olejné.

Session na téma velcí primáti (14. dubna)

V kavárnì Bárka se v rámci pravidelných 
posezení s povídáním konala beseda se 
zástupci zoo na téma velcí primáti. Beseda 
byla rozdìlena na tøi okruhy � projekt Pesi-
sir Balikpapan, chov orangutanù v ústec-
ké zoo a informace o kampani EAZA Ape 
Campaign 2010/2011.

Mezinárodní den Zemì (23. dubna)

V pavilonu �elem byla pøipravena beseda 
s vìdeckým pracovníkem zoo Mgr. Sta-
nislavem Lhotou, Ph.D., o pøírodì Bornea 
doprovázená promítáním emotivnì la-
dìného dokumentu o osudu orangutaní 
samice Green. Stanovi�tì bylo doplnìno 
fotografiemi z jeho výzkumné práce 
v rámci ochranáøského projektu zoo Pesisir 
Balikpapan.

Tyfloservis (10. záøí)

V Zoo�kole Heinricha Lumpeho se uskuteè-
nila beseda pro zrakovì posti�ené osoby, 
pøi které bylo kromì promítání fotografií 
a povídání o zvíøecích osobnostech ús-
tecké zoo vyu�ito velké mno�ství pøírodnin, 
které jsou zde k dispozici (kù�e, lebky, vej-
ce apod.). Zúèastnilo se cca 60 osob vèet-
nì doprovodu, následovala samostatná 
prohlídka celého areálu.

�koly a EVVO:

Pro zájemce z øad v�ech typù �kol slou�í 
�kála výukových programù. V roce 2011 
jich bylo v nabídce 16, z nich� nìkteré 
byly pøipraveny ve více variantách podle 
vìku úèastníkù. Pøi výuce je plnì vyu�ívána 
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Zoo�kola Heinricha Lumpeho, která vyho-
vuje jak z hlediska technického zabezpe-
èení, tak z hlediska vybavení pøírodninami 
a dermoplastickými materiály. Nejvìt�í 
zájem o doplnìní výuky je v mìsících kvìt-
nu, èervnu a záøí, ale v men�í míøe se �koly 
zaèínají objednávat i mimo tyto expono-
vané mìsíce. V zimní sezónì se osvìdèila 
nabídka volného vstupu pro �kolní kolek-
tivy, zejména v mìsíci prosinci. Výukové 
programy jsou zpoplatnìné èástkou 20 Kè 
na jednoho �áka.

V roce 2011 bylo provedeno celkem 77 ak-
tivit s celkovým poètem 1 871 úèastníkù. 
Výukových programù se uskuteènilo 68 
s úèastí 1 617 dìtí a studentù, pøièem� roz-
lo�ení jednotlivých typù �kol bylo následov-
né (tab. 2 a graf):

Kromì toho se uskuteènilo 9 komentova-
ných prohlídek, které jsou spojeny s pro-
jí�ïkou Zoovláèkem a zastávkami u pavi-
lonù, kde je kromì odborného komentáøe 
vyu�ívána i ukázka pøírodnin. Celkový 
poèet � 254 úèastníkù.

Zoo nabízí �kolám mo�nost nákupu hro-
madné permanentky, která platí pro 20 èi 
10 náv�tìv, je pøenosná mezi jednotlivými 
tøídami dané �koly a je cenovì výhodná 
(50% sleva), ale dosud si ji zakoupila pou-
ze jedna Z�.

Neobvyklý zá�itek mìli prvòáèci ze Z� Vel-
ké Bøezno pøi pøebírání svého prvního 
vysvìdèení, které probìhlo v pavilonu 
�elem, a �áci ze 7. tøídy Z� Jestøebí, kteøí 
závìreèné vysvìdèení obdr�eli ve výbì-
hu slonù (bez slonù). Dìti se zároveò staly 
adoptivními rodièi nebo patrony.

V závìru roku nabídla zoo mateøským �ko-
lám mo�nost ozdobit si v zoo svùj vánoèní 
stromek. Tato aktivita je stále oblíbenìj�í, 
ale kvùli omezenému poètu vhodných 
jehliènanù musely být nìkteré kolektivy 
odmítnuty. V roce 2011 tedy této nabídky 
vyu�ilo celkem 14 dìtských kolektivù, které 
svými ozdobami a výrobky zatraktivnily zoo 

v pøedvánoèním èase.

V rámci pøímìstského tábora nav�tívi-
ly zoo dìti ze Z� Vojnovièova, které díky 
odbornému doprovodu mohly nav�tívit 
i zázemí zoo.

Pokraèovala spolupráce se Støední zdra-
votnickou �kolou v rámci odborné èinnosti 
studentek v oblasti etologických pozorová-
ní u vybraných druhù zvíøat èi vzdìláva-
cích aktivit.

Ve spolupráci s UJEP se skupina studentù 
Pøírodovìdecké fakulty zúèastnila povin-
ného semináøe pro 3. roèník letního se-
mestru s názvem Vyu�ití genofondu ohro-
�ených druhù zvíøat chovaných v lidské 
péèi pro repatriaèní programy (foto 9). 
Celkem se jednalo o dvì skupiny denního 
a kombinovaného studia s celkovým po-
ètem 52 úèastníkù. Odbornou pøedná�ku 
spojenou s kontaktem s chovateli slonù 
a orangutanù vyu�ilo i 26 studentù ÈZÚ 
v rámci samostatného pøedmìtu.

Letní univerzita juniorù

V létì (6.�16. èervence) se v zoo konal 
speciální tábor pro dìti z celé republiky, 
tzv. Letní univerzita juniorù, kterou poøá-
dá Støedoevropská asociace pøátel zoo 
(CEAF). Tento typ aktivity se v Ústí n. L. konal 
ji� potøetí (2004, 2007). Zoo poskytuje dìtem 
zázemí a pøipravuje pro nì èást odborné-
ho programu (pøedná�ky, soutì�e, kvízy�), 
dìti na oplátku pomáhaly pøi úklidových 
pracích a pøi natírání èi pøipravovaly 
enrichment pro zvíøata. Tento tábor vyhle-
dávají dìti se zvý�eným zájmem o pøírodu 
a chov exotických zvíøat, které mají extrém-
nì bohaté znalosti z této oblasti, tak�e se 
dá øíci, �e se tímto zpùsobem formují bu-
doucí pracovníci zoo.

EAZA Ape Campaign 2010/2011:

Kampaò Evropské asociace zoologických 
zahrad a akvárií byla vìnována lidoopùm 
a zoo ji� tradiènì pøipravila aktivity pro �ko-
ly i pro náv�tìvníky zoo a ostatní zájemce. 
Kromì nìkolika akcí pro veøejnost (výstavy, 
besedy, soutì�e�) byl na webových strán-
kách zoo ka�dý mìsíc zveøejòován komiks 
�Vteøinky z Òuòákovic rodinky�. Ka�dý díl 
byl vìnován jednomu záva�nému tématu, 
na tvorbì se podílely pracovnice oddìlení 
a výtvarnou podobu vytvoøil kreslíø Dan 
Èerný. O výjimeènosti této aktivity svìdèí 
to, �e na výroèním zasedání EAZA spoje-
ném s hodnocením kampanì byl komiks 
zaøazen a ocenìn mezi 16 nejúspì�nìj�ími 
evropskými zahradami.

Aktivity pro �koly byly ji� zmiòovány v pøed-
chozích oddílech VZ (poøady, soutì�e, 
výstavy, besedy), vìt�ina z nich souvisela 
s akcí k Mezinárodnímu dni Zemì.

Pøedvádìcí akce se zvíøaty:

Tradièní zále�itostí jsou pøedvádìcí akce, 
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Tab. 2 a graf

Typ �koly Poèet programù Poèet úèastníkù

Mateøské �koly 2 50

Základní �koly 49 1095

Støední �koly 17 472
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které vyu�ívají úzkého kontaktu se zvíøaty 
nebo jejich pøirozených vlastností. Mezi 
dlouholeté aktivity patøí populární cvièení 
lachtana Moritze, dále procházka slonù 
po areálu zoo èi jejich cvièení ve výbìhu, 
medový strom pro medvìdy malajské, 
enrichment a krmení orangutanù bornej-
ských, krmení tuleòù nebo krmení piraò 
èi u malých dìtí tolik oblíbená jízda na 
ponících. V roce 2011 byl poèet roz�íøen 
o dal�í tøi nabídky, a to krmení tapírù, kr-
mení velkých druhù papou�kù a krmení 
�iraf a nosoro�ce (v�echny byly doplnìny 
komentáøem chovatelù). Pøedvádìcí akce 
na sebe èasovì navazují, cílem je zpøíjem-
nit a zatraktivnit náv�tìvníkùm prohlídku 
zoologické zahrady a pøedat jim zajímavé 
informace ze �ivota zvíøat.

Projekt Pesisir Balikpapan:

Od roku 2007 zoo podporuje výzkumný 
a ochranáøský projekt v Indonésii na os-
trovì Borneo. V roce 2011 sice do�lo ke 
zkrácení pracovního úvazku vìdeckého 
pracovníka, nicménì spolupráce pokra-
èuje na stejné úrovni jako v pøedchozích 
letech. Zaèátek roku 2011 trávil Mgr. Stani-
slav Lhota, Ph.D., v Èeské republice, tak�e 
mohla probìhnout øada besed a pøed-
ná�ek (viz besedy). Do�lo také k výraznìj�í 
spolupráci se Zoologickým klubem. Klub 
se od ledna stal samostatným obèanským 
sdru�ením a uzavøel s Mgr. Stanislavem 
Lhotou, Ph.D., smlouvu o spolupráci. Ten 
se v kvìtnu 2011 vrátil zpìt na Borneo, od 
té doby lze tedy opìt sledovat aktuální 
zprávy z terénu ve speciálním odkazu na 
webových stránkách zoo i ZK. Pøed odjez-
dem byl vybaven sadou prezentaèních 
trièek s logem zoo i ZK pro sebe i domoro-
dé strá�ce. U spodního vchodu do zoo byl 
vyèlenìn prostor pro ochranáøské projekty 
Unie èeských a slovenských zoo, kde byl 
vyvì�en informaèní panel o projektu Pesi-
sir Balikpapan i projekty nìkolika zoologic-
kých zahrad (foto 10).

Zoologický klub:

Zoologický klub (ZK) byl k 1. lednu 2011 
zaevidován jako samostatné obèanské 
sdru�ení, ale díky úzké spolupráci se zoo-
logickou zahradou, podepøené smluvním 
vztahem, pokraèují spoleèné aktivity. 
Zoologická zahrada vydala dal�í díl sbor-
níku Fauna Bohemiae Septentrionalis, 
Tomus 35 (2010) v poètu 200 výtiskù, do kte-
rého pøispìli pracovníci zoo i èlenové ZK. 
Sborník je rozesílán na nejrùznìj�í vìdecké 
instituce v ÈR i v zahranièí. Bìhem roku 
se v Zoo�kole Heinricha Lumpeho usku-
teènila jedna valná hromada a tøi setkání 
èlenù, v�dy s cestopisnou pøedná�kou, 
prezentací zajímavého chovu èi odchovu 
pøednesenou pøímo pracovníky zoo a pro-
hlídkou èásti zákulisí. Èlenové ZK dostávají 
pravidelnì ètyøikrát za rok Zpravodaj, který 
je blí�e seznamuje s dìním v zoo. Posiluje 
se vzájemný vztah a sounále�itost, tak�e 
Zoologický klub se stává jakýmsi Klubem 
pøátel ústecké zoo.

Zvíøe roku 2010:

Ji� popáté probìhla od ledna do 
bøezna 2011 na webových stránkách 
(www.zoousti.cz) anketa Zvíøe roku 2010. 
Do ankety je v�dy nominováno �est zvíøat, 
která se v daném roce významnì zapsala 
do povìdomí náv�tìvníkù zoo. Ankety se 
celkem zúèastnilo 1 930 respondentù. Nej-
více hlasù (43 %) dostal nový pár levhartù 
obláèkových Cayan a Lenya. Slavnostní 
vyhlá�ení výsledkù s pøedáním hlavních 
cen vylosovaným výhercùm probìhlo 
v rámci Slavnostního zahájení letní sezó-
ny 2011.

Dal�í aktivity:

Pøi komunikaci s veøejností jsou stále více 
vyu�ívány webové stránky, které byly roz-
�íøeny o nìkolik nových odkazù (zá�itkové 
programy, patroni zoo�). Oblíbeným se 
stává i Facebook, pøièem� obì formy 
kontaktu slou�í k pravidelnému informo-
vání u�ivatelù se zøetelem na aktuální 
dìní v zoo. Zároveò jsou pravidelnì ak-
tualizovány i novinky na druhých webo-
vých stránkách www.choboti.cz, které byly 
pøevedeny pod stejného administráto-
ra zoo a graficky upraveny.

Zoo pøispívá do Roèenky UCSZOO po-
drobným pøíspìvkem týkajícím se celého 
uplynulého roku (stav zvíøat, chovatelské 
a expozièní novinky, akce pro veøejnost 
apod.).

Zoo se prezentovala svými propagaèními 
materiály na v�ech výstavách, kterých se 
úèastní statutární mìsto Ústí nad Labem.

V bøeznu se zástupce oddìlení zúèastnil 
mezinárodní konference EZE, která se 
konala ve �panìlské Valencii. Vzdìlávací 
aktivity zoo byly prezentovány na posteru 
vyvì�eném v pøedsálí místa konference 
(foto 11).

Zoo byla k dispozici volným vstupem, 
popø. prùvodci úèastníkùm konference 
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WAZA, která se konala v pra�ské zoo. Dal-
�ími akcemi s odborným prùvodcem byly 
náv�tìva skupiny pøátel zoo ze SRN a ex-
kurze vysoko�kolských studentù z univerzity 
v Karaganze (Kazachstán).

V polovinì èervna se dru�stvo Zoo Ústí nad 
Labem zúèastnilo 14. roèníku Zoologických 
her bez hranic poøádaných Zoo Bratislava, 
kde se umístilo na 5. místì.

V èervnu se uskuteènil tematický zájezd do 
Zoo Magdeburg, kterého se úèastnili za-
mìstnanci Zoo Ústí nad Labem, ostatních 
zoologických zahrad, èlenové Zoologické-
ho klubu a dal�í zájemci.

V srpnu probìhlo v areálu zoo pøedávání 

cen v soutì�i zamìøené na tøídìní odpa-
dù, kterou poøádala spoleènost Envicon.

V listopadu se pracovníci oddìlení zúèast-
nili jednání komisí marketingu a vzdìlává-
ní UCSZOO, které probíhá pro obì komise 
spoleènì a ve stejném termínu. Místem 
jednání byla tentokrát Zoo Praha. Byly 
zde prezentovány dva pøíspìvky (Aktivity 
ke kampani EAZA a Zá�itkové programy 
v zoo).

V prosinci se zoo zúèastnila akce Ústecké 
Vánoce, která se ji� tradiènì koná v ob-
dobí adventu v centru mìsta. Zoo pøi-
pravila ukázku kontaktních zvíøat (ovce 
kamerunské) a projí�ïku vyzdobeným 
Zoovláèkem.

11
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Adopce a patroni zvíøat
Bc. Tereza Limburská

Projekt adopce zvíøat funguje v na�í zoo-
logické zahradì ji� od roku 1990, kdy se 
zmìnila politická situace i ekonomické 
podmínky, tak�e tehdej�í øeditel MVDr. Vla-
dimír Mikulica se inspiroval zku�enostmi 
ze zahranièí a nabídl mo�nost finanèní 
podpory zoo jednotlivcùm i firmám. Od 
té doby pro�ly tímto projektem stovky 
zájemcù ochotných zoologické zahradì 
pomoci. Za dlouhých 21 let se nìkolikrát 
zmìnily také podmínky a pravidla, v�dy 
v závislosti na aktuální situaci. Informace 
o adopci jsou zveøejnìny v samostatném 
oddílu na webových stránkách zoo. Zde 
jsou v�ichni adoptivní rodièe uvedeni, dále 
mají u výbìhu èi expozice adoptovaného 
zvíøete umístìnu cedulku se svým jménem. 
V�dy první týden v øíjnu se koná Den adop-
tivních rodièù, co� je akce se speciálním 
programem pouze pro pozvané (foto 1).
V prùbìhu roku 2011 do�lo k nìkolika 
zmìnám. Jednou z nich byl nový systém 
v doruèování smluv, a to elektronickou 
formou prostøednictvím e-mailù. Dùvodem 
bylo zjednodu�ení evidence, administrace 
a komunikace s adoptivními rodièi. Tento 
systém je efektivnìj�í a brzy se zaèal tì�it 
oblibì i ze strany adoptivních rodièù. Dal-
�í zmìnou je poèet adoptivních rodièù 
jednoho zvíøete. Mnoho let jsme se sna�ili 
dodr�ovat pravidlo, aby ka�dý adoptivní 
rodiè mìl to �své� konkrétní zvíøe, co� 
nám pøipadalo mnohem osobnìj�í. Od 
roku 2011 jsme se rozhodli u zvíøat finanènì 
ocenìných do 2 500 Kè mo�nosti adopce 
uvolnit a �poskytnout� tato zvíøata více zá-
jemcùm. Donutila nás k tomu skuteènost, 
�e u tìchto men�ích druhù zvíøat dochází 
bìhem roku velmi èasto ke zmìnì poètu, 
a bylo obtí�né toto pravidlo dodr�ovat. 
Navíc u urèitých oblíbených druhù (vyd-
ra malá, veverka Prévostova�) poptávka 
pøevy�ovala na�i nabídku. U zvíøat nad 
3 000 Kè v�ak pravidlo �jeden rodiè = jed-
no zvíøe� striktnì dodr�ujeme.
Bìhem roku 2011 jsme zavedli také zcela 
novou nabídku podpory zoologické zahra-
dy, a to stát se patronem zvíøete. Vedla nás 
k tomu skuteènost, �e øada zájemcù chtìla 
pøispìt na oblíbené zvíøe (slon, lachtan�), 

ale nebyli schopni dodr�et pevnì stano-
venou (pro nì vysokou) cenu za adopci. 
Patronem jakéhokoli zvíøete se tedy mù�e 
stát ka�dý, kdo pøispìje minimální èást-
kou 1 000 Kè. Vý�e pøíspìvku ani poèet 
patronù u jednoho zvíøete nejsou nijak 
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omezeny. Smlouva s patrony je uzavírána 
na dobu jednoho roku, pøièem� i zde jsou 
pøipraveny urèité výhody ve formì volných 
vstupenek, uvedení jména na webových 
stránkách zoo a centrální informaèní plo�e 
u bazénu pro tulenì (foto 2).
V roce 2011 pøispìli patroni èástkou 
51 543 Kè a mezi nejoblíbenìj�í druhy zví-
øat patøili tuleò obecný, lachtan kalifornský, 
irbis a slon indický. Na�ím historicky prvním 
patronem se stal �enský fotbalový tým LFC 
(Ladies Football Club) z Ústí nad Labem 
neboli Ústecké lvice, který se bìhem jedné 
z akcí pro veøejnost stal slavnostnì patro-
nem samice lva kon�ského Ronji (foto 3).
Celkovì bylo v roce 2011 prostøednic-
tvím adopce a patronství zvíøat získáno 
706 966 Kè. I pøes úspìch nového projektu 
je to ve srovnání s loòským rokem o nece-
lých 50 000 Kè ménì.

3
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Finanèní dary

Dárce Adresa Èástka v Kè

3e TECHNOLOGIES, a. s. Jen�tejnská 1777/4, 120 00 Praha 2 15 000

ÈEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Dìèín 110 000

HORZ TJ STADION TEPLICE, spol. s r. o. Na Luèinách 541, 417 12 Probo�tov 10 000

Nadace TLAPKA Na Luèinách 541, 417 12 Probo�tov 5 000

REST.ING Automotive, s. r. o. Pøemyslova cesta 1689/4, 415 01 Teplice 10 000

Pøíjmy z reklamy � finanèní plnìní

Partner Adresa Èástka v Kè (bez DPH)

A-VET, s. r. o. Mladoboleslavská 968, 197 00 Praha-Kbely 100 000

ÈEZ, a. s. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 100 000

Mevet, spol. s r. o. Zelený pruh 99, 140 00 Praha 4 20 000

RWE Transgas, a. s. Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10 � Stra�nice 70 000

ROGER � security, a. s. Brnìnská 916/1, 400 01 Ústí nad Labem 20 000

ROGER � security, a. s. Brnìnská 916/1, 400 01 Ústí nad Labem 40 000

Severoèeské vodovody a kanalizace, a. s. Pøítkovská 1689, 415 50 Teplice 30 000

Severoèeská vodárenská spoleènost, a. s. Pøítkovská 1689, 415 50 Teplice 100 000

Reklama barterovým zpùsobem

Partner Adresa Finanèní hodnota v Kè

AniFest, s. r. o. Jindøicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5 60 000

Botanická zahrada Teplice, p. o. Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice 3 000

BRC, s. r. o. Ostrèilova 15/983, 400 01 Ústí nad Labem 3 600

Bus Promotion, s. r. o. Pivovarská 1513/1, 400 01 Ústí nad Labem 3 000

Cestovní kanceláø TEP TOUR, s. r. o. U Nádra�í 697/18, 415 01 Teplice 3 600

I.B.S. � restaurants hotels, spol. s r. o. Na Pøíkopì 29, 110 00 Praha 1 10 000

Mìstské slu�by Ústí nad Labem, p. o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem 3 600

Obecnì prospì�ná spoleènost Mile�ovka Mysliveèkova 41/16, 400 01 Ústí nad Labem 3 000

OLYMPIA Teplice, s. r. o. Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 42 000

Výstavi�tì Lysá nad Labem, spol. s r. o. Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem 3 000

VÝSTAVY, spol. s r. o. Na Vinici 13, 412 01 Litomìøice 7 200

YMCA Hradi�tì 4, 400 01 Ústí nad Labem 3 000

Zahradnictví Dvoøák a syn, Ing. Stanislav Dvoøák Emílie Dvoøákové 19, 415 01 Teplice 26 056

Zahradnictví Dvoøák a syn, Ing. Stanislav Dvoøák Emílie Dvoøákové 19, 415 01 Teplice 33 760
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Jméno, název firmy Èástka Zvíøe

Advice, s. r. o. 1 000 agama koèinèinská

BUDEX, Budínský Petr 7 000 makak kápový

CK CHINA TOURS, s. r. o. 2 000 panda èervená

Fírfest � Red hill production, o. s. 1 000 tuleò obecný

Günther Tomá� 1 500 makak kápový

Jana a Dan, Praha 1 000 tuleò obecný

Kolísek Franti�ek 1 000 orangutan (køí�enec)

LFC Ústí nad Labem, �enský fotbalový klub 1 000 lev kon�ský

Mandík Vít, Ing. 10 000 irbis

Marková Bára 1 000 tygr malajský

NECKERMANN � cestovní kanceláø Ústí nad Labem 2 000 ara ararauna

Nosková Hana 1 400 tuleò obecný

Petera Michal 2 500 lachtan kalifornský

Vaòhová Jana 10 000 irbis

Váchová Marcela 1 000 slon indický

�áci 7. roèníku Z� Jestøebí 1 000 slon indický

�áci Z� a M� Nová, Ústí nad Labem 7 143 lachtan kalifornský

Patroni

Adoptivní rodièe

Jméno, název firmy Èástka Adoptované zvíøe

Agentura práce, Lenka Gadasová a Karel Dvoøák 4 000 pekari páskovaný

Alting, s. r. o, Jitka Holanová 10 000 osel somálský

Andìlovi Jitka a Luká� 3 000 koèka rybáøská

Baierová Michaela 1 500 majna Rothschildova

Beran Miroslav 2 000 páv korunkatý

Berrová Eva 2 500 kajmánek malý

Bíl Jan, Mgr. 3 000 koèka slani�tní

Boháèková Karolína 3 500 ara ararauna

Boháèková Karolína 5 000 koèkodan Dianin

Boháèková Zdeòka 12 000 vlk høivnatý

Bretová Monika 6 000 aligátor severoamerický

Brigadoiová Jana 2 000 koza domácí

Brtna Miroslav 1 000 páv korunkatý

Brùhová Lenka 1 000 �elva uhlíøská

Budìlovská Clementina 4 000 emu hnìdý

Buchalská Lenka 1 500 pu�tík obecný
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Búll Ale� 3 500 korunáè vìjíøový

Cimerman Jakub 1 000 �elva ètyøprstá

Cimerman Martin 6 000 lemur kata

Èaèaná Blanka 1 000 �elva zubatá

Èaèaný Ján 1 000 �elva zubatá

Èernocká Petra 10 000 orangutan bornejský

èlenové Letní univerzity juniorù � CEAF 6 000 vodu�ka jelenovitá

DradonTaichi.eu 1 000 agama koèinèinská

Døevínkovi 30 000 rosomák sibiøský 2x

Eislerová Hana 3 000 koèka rybáøská

Endr�tová Jiøina 12 000 vlk høivnatý

EXIM � Ústí, s. r. o. 3 500 ara ararauna

Faustovi 3 000 koèka rybáøská

Fírfest � Red hill production, o. s. 4 000 koza domácí

Frinta Martin, MUDr. 4 000 nosál èervený

Frintová Libu�e, MUDr. 4 000 nosál èervený

Frintová Tereza, MVDr. 4 000 surikata

Fukaè Jan 2 500 veverka Prévostova

Geigerovi Zdena a Jiøí 1 500 sova pálená

Grunt Stanislav 1 000 korálovka pruhovaná

Hanzlík Jiøí 4 000 anoa

Hata�ovy Blanka a Zuzana 6 000 lemur kata

Heringová Lenka 1 000 agama bradatá

Hezouèká Ivana 4 000 surikata

Hofmanová Jana 1 500 papou�ek kon�ský

Hofmanová Jana 2 000 ovce kamerunská

Holanová Jitka, Ing. 5 000 lvíèek zlatý

Hronová Lucie 1 000 piraòa Nattererova

Huja Milo� 2 000 páv korunkatý

Humhej Ivan, MUDr. 1 000 agama koèinèinská

Chocholatý Jan 5 000 pekari páskovaný, vele�tír obrovský

Idealmont, s. r. o. � Bílkovská Martina 5 000 lvíèek zlatý

JAST UL, s. r. o 5 000 sup himálajský

Javorová Silvie 1 000 sýèek obecný

Jelínek Roman 4 000 surikata

Jelínek Roman 4 000 kosman zakrslý 2x

Jelínková Eva 5 000 tamarín pinèí

Juhászová Helena 2 000 listovnice pestrá 2x

Jùza Pavel 8 000 lama krotká, varan Hornùv

Karbula Franti�ek 2 000 leguán kubánský

Kelcom Ústí nad Labem, s. r. o. 6 000 mandril

Kiesenbauer Jindøich, Ing. 1 000 korela chocholatá

Kohout Petr 8 400 ara zelenokøídlý, tamarín �lutoruký

Ko��álová Bára, Kristýna a Klára 2 500 sovice snì�ní
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Kraus Martin 1 000 �elva amboinská

Kraus Martin 1 500 sova pálená

Krausová Petra 1 000 korálovka sedlatá sinaloaská

Krausová Zdeòka, Mgr. 3 000 aguti støedoamerický

Krèková Jolana 1 500 kachnièka mandarinská

Kroupa Antonín a Kasalová Kateøina 1 000 �elva ètyøprstá

Køí� Josef, Ing. 2 500 kajmánek malý

Kubcová Helena, Mgr. 35 000 lachtan kalifornský

Kubcová Helena, Mgr. 20 000 tuleò obecný

Kubi�tová Jitka 2 500 pu�tík bìlavý pobaltský

Kuncl Jan, Ing. 4 000 pekari páskovaný

Kunclová Lenka, Ing. 4 000 vydra malá

Lahovská Rù�ena 2 000 krajta tygrovitá tmavá

Lauková Hana 1 500 sova pálená

Lauková Milada 5 000 pony shetlandský

Luká�ová Dita 3 500 ara arakanga

Lu�ina Jan 1 500 majna Rothschildova

Lu�inová Eli�ka 1 000 korálovka sedlatá honduraská

Lu�inová Veronika 2 500 kajmánek malý

Mandovcová Dagmar 4 000 mara stepní

Ma�atová Lenka, Mgr. 4 800 tamarín �lutoruký

Mikulcová Jana, MUDr. 3 500 zoboro�ec kaferský

Moravec Petr 1 000 �elva uhlíøská

Morávek Jiøí 1 000 agama koèinèinská

Moudrý Lubomír 1 000 korálovka mexická

Mu�ík Jan 5 000 serau malý

Najnarová Jana, MVDr. 1 000 korálovka sedlatá honduraská

NECKERMANN � cestovní kanceláø Ústí nad Labem 2 000 ovce domácí � kamerunská

NECKERMANN � cestovní kanceláø Ústí nad Labem 2 000 leguán kubánský

Nováková Helena 2 000 chameleon pardálí

Nováková Jana 16 000 tapír jihoamerický 2x

Nováková Jana 2 500 lori zelenoocasý

Ortovi Veronika a Petr 1 000 karetka novoguinejská

Pavlíková Jana 3 500 ara ararauna

Pavlíková Jana 6 000 vari èernobílý

Pechanovy Barunka a Eli�ka 3 000 koèka slani�tní

Pídová Hana 1 000 hrabatka drsná

Potùèková Kateøina 1 500 papou�ek kon�ský

Pracný Jiøí 10 000 orangutan bornejský

Pøírodovìdecká fakulta UJEP 15 000 medvìd malajský

Puldová Lucie 1 500 papou�ek kon�ský

rodina Uhrova 1 000 �elva uhlíøská

Ronica, s. r. o. 6 000 lemur kata

Rottenborn Lubo� 4 000 emu hnìdý
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Rychtaøíková Ludmila 1 000 �elva amboinská

Rychtaøíková Ludmila 5 000 pony shetlandský

Ry�ánkovi Denisa a Dennis 10 000 levhart obláèkový

Sábo Miroslav 3 500 ara vojenský

Slámová Anna 1 000 pralesnièka azurová

statutární mìsto Ústí nad Labem, mìstský obvod Ústí nad Labem 
� Ne�tìmice

10 000 levhart obláèkový

Strnadovi Ivana a Libor 1 000 rosnice siná

Sýkorová �árka 1 000 felzuma madagaskarská

�afaøovský Martin + Honigová Dita 2 500 amazoòan �lutolící

�alatová Dana 5 000 koèkodan diadémový

�am�a Vladimír, Mgr. 1 000 scink dlouhonohý

�edivá Radka 1 000 �elva ètyøprstá

�légrová Eva 2 000 páv korunkatý

�till Lubo�, Ing. 1 000 zebøièka pestrá

�ubík Pavel 3 000 felzuma madagaskarská

Tomas Martin, Mgr. 5 400 makak kápový

Tomá� � Stavebniny, s. r. o. 10 000 lenochod dvouprstý

Urbanová Jana 5 000 tamarín pinèí

Václavík Karel 1 000 vele�tír obrovský

Váchová Marcela 1 000 �elva uhlíøská

Vladyková Markéta 1 000 �elva uhlíøská

Vorlíèek Zdenìk 1 000 agama koèinèinská

Vrabec a Vrabec, s. r. o. 8 000 gibon bìlolící

Vysoko�kolský odborový svaz UJEP 5 000 vodu�ka èervená

Zahrádka Tomá� 1 000 korálovka mexická

zamìstnanci magazínu Koktejl 5 000 antilopa jelení

Zaplatílek Kvìtoslav 1 000 piraòa Nattererova

Zaplatílková Eva 4 000 mangusta �íhaná

Zatloukalovi 4 000 kosman zakrslý 2x

Zavoral Jakub, Ing. 60 000 slon indický

Základní �kola s roz�íøenou výukou HV 15 000 gepard �tíhlý

Zelenkovy Miroslava a Jana 1 000 piaraktus plodo�ravý

Zlámal Jaroslav 1 000 korálovka pruhovaná

Zoubková Lenka 1 000 hrabatka drsná

Zounová Irena, Mgr. 1 000 agama bradatá

�áèek David 1 500 køepel kalifornský

�ákovská Lucie 6 000 korálovka sedlatá, marabu africký

�áci 1.A a 1.B Z� Velké Bøezno 1 000 �elva zubatá

�áci Masarykovy základní �koly a Mateøské �koly Krupka 1 500 majna Rothschildova

�áci S� Trmice, p. o. 1 000 vele�tír obrovský

�áci tercie Gymnázia J. Jungmanna, Litomìøice 5 000 tamarín �lutoruký

�áci Z� Dubí 1 4 000 surikata

�áci Z� Eli�ky Krásnohorské, Ústí nad Labem 4 000 vydra malá
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�áci Z� Jitøní, Ústí nad Labem 5 000 tamarín pinèí

�áci Z� Jitøní, Ústí nad Labem 1 500 papou�ek kon�ský

�áci Z� Rabasova, Ústí nad Labem 1 500 trnorep skalní

�áci Z� Svá�ná, Most 1 500 sova pálená

�áci Z� Trmice 2 500 kajmánek malý

�áci Z� Hluboká, Ústí nad Labem 8 000 levhart mand�uský

�áci Z�P, Ústí nad Labem � Støekov 1 000 �elva uhlíøská
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Zá�itkové programy se zvíøaty
Ing. Vìra Vrabcová

Bìhem nìkolika minulých let sílil tlak zoolo-
gických nad�encù a milovníkù zvíøat, kteøí 
se neustále dotazovali na mo�nost absol-
vování neobvyklého zá�itku a bli��ího kon-
taktu se zvíøaty. Tento zájem nakonec stál 
u zrodu nabídky v podobì výchovnì-vzdì-
lávacích zá�itkových programù, které zoo 
oficiálnì nabídla v dubnu 2011. Velkou 
èasovou prodlevu oproti pùvodním pøed-
stavám zpùsobil problém s poji�tìním zá-
jemcù, a to nejen z hlediska jejich bezpeè-
nosti  (zranìní, úraz), ale i zodpovìdnosti 
za �kodu. To se bohu�el v minulých letech 
nedaøilo domluvit s rùznými poji��ovacími 
ústavy vèetnì smluvního partnera zoo. Po 
dlouhých mìsících jednání a neúspìchù 
bylo rozhodnuto o tom, �e si poji�tìní ka�-
dý úèastník obstarává individuálnì a tuto 
skuteènost pak dokládá kopií smlouvy èi 
èestným prohlá�ením. Kromì toho je tøeba 
uzavøít s ka�dým zájemcem smlouvu, kde 
jsou uvedeny ve�keré nále�itosti, finanèní 
plnìní, práva a povinnosti zájemce i práva 
a povinnosti zoologické zahrady. V oka-
m�iku absolvování zá�itkového programu 
je zodpovìdný zástupce zoo povinen 
pro�kolit zájemce v bezpeènosti práce 
a v zásadách chování v blízkosti zvíøat, 
co� tento stvrzuje svým podpisem. Stejnì 
tak je�tì jednou pøi odchodu potvrzuje, �e 
v�e probìhlo v poøádku a bez jakéhokoli 
problému.

Zoo nabídla zájemcùm dva typy zá�itko-
vých programù. První z nich umo�òuje strá-
vit celý pracovní den s chovateli pøi jejich 
práci (Den chovatelem v pavilonu slonù 
� foto 1 � èi v pavilonu exotária � foto 2). 
Podmínky urèují, �e tento typ zá�itku se 
mù�e uskuteènit pouze ve v�ední den, 
nebo� je tøeba, aby se pøíslu�ný chovatel 
vìnoval úèastníkovi se stoprocentní pozor-
ností a peèlivostí, co� by bìhem víkendu, 
kdy je ve slu�bì pouze jedna osoba, ne-
bylo mo�né. Dal�í podmínkou je dosa�ení 
vìku 18 let a dobrý fyzický i psychický stav. 
Zájemce mù�e kromì bì�né èinnosti, jako 
je úklid expozic, pøíprava krmení apod., za-
�ít i nenadálé události, jako napø. veterinár-
ní zákrok, odchov mláïat, sloní procházku 
a dal�í, tak�e �ádný den není stejný. Den 
chovatelem stojí 5 000 Kè a v cenì je za-
hrnut volný vstup do zoo, obìd, trièko zoo, 
visaèka se jménem, pamìtní certifikát 
a dárkové pøedmìty.

Druhým zá�itkovým programem je krátko-
dobé setkání s urèitým druhem zvíøete a je-
ho krmení. Konkrétnì jde o slony (foto 3), 
�irafy (foto 4) nebo tulenì (foto 5). Tento 
zá�itek je finanènì ménì nároèný, stojí 
1 500 Kè. V cenì je zahrnut vstup pro jednu 
osobu a propagaèní materiály zoo. Pod-
mínky nejsou tak pøísné, nebo� jej mù�e 

1

2
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absolvovat zájemce od vìku 12 let, ov�em 
v pøípadì dìtí do 18 let je nutný souhlas 
zákonného zástupce a doprovod dospìlé 
osoby. Èas strávený u zvíøat je mnohem 
krat�í, pøímo úmìrný krmení zvíøat. Nejkrat�í 
dobu stráví zájemci asi u tuleòù, nebo� 
Junior i Mary polykají svou dávku ryb 
pomìrnì rychle ☺, ov�em pøi rozhovoru 
s chovateli se lze dozvìdìt mnoho zají-
mavých informací i praktických zku�eností 
z jejich chovu.

Od dubna do prosince 2011 se uskuteènilo 
celkem 27 zá�itkových programù, z èeho� 

Den chovatelem v pavilonu slonù èi v pa-
vilonu exotária vyu�ili tøi zájemci, krmení 
slonù �estnáct zájemcù, krmení �iraf �est 
zájemcù a krmení tuleòù dva zájemci. Pro-
centuální rozlo�ení znázoròuje graf è. 1.

Nabídka vèetnì pravidel, podmínek, ceny 
a dal�ích informací je stabilnì zveøejnìna 
na webových stránkách zoo. Na zaèátku 
dubna byla tisková zpráva o této aktivitì 
rozeslána médiím, dokonce vzniklo nìkolik 
reportá�í a rozhovorù pøímo s úèastníky. 
Na podzim byla pøipravena upoutávka 
a krátká videonahrávka, která byla umís-
tìna na obrazovkách autobusù MHD, co� 
se osvìdèilo v dobì pøed Vánocemi, kdy 
bylo uzavøeno a zaplaceno 11 smluv jako 
netradièní vánoèní dárek. Nutno dodat, 
�e vìnovat zá�itek jiné osobì jako dárek 
k narozeninám èi ke svatbì bylo pomìrnì 
obvyklé. V tomto pøípadì jsme praktikovali 
zpùsob, �e smlouva byla uzavøena a po-
depsána s dárcem, nikoliv s obdarova-
ným. Ve smlouvì, kterou by obdarovaný 
musel podepsat, je toti� uvádìna finanèní 
èástka, co� není u daru úplnì vhodné� 
Poji�tìní a �kolení o bezpeènosti se ji� týká 
obdarovaného. V souvislosti s dary jsme 
byli svìdky nìkolika kuriózních situací, kdy 
obdarovaní do poslední chvíle netu�ili, co 
pro nì jejich blízcí pøipravili. Úplnì první 
úèastnice Dne se slony se o tom, co na ni 
nachystal man�el, dozvìdìla a� ráno po 
pøíchodu do zoo, kdy jí byla s úsmìvem 
pøedána sportovní ta�ka plná náhradního 
obleèení vèetnì pracovní obuvi...

Zpìtnou vazbu a spokojenost úèastníkù 
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jsme zji��ovali pomocí e-mailových dotazù, 
popø. sami úèastníci spontánnì reagovali 
buï prostøednictvím náv�tìvní knihy na 
webových stránkách zoo, nebo elektronic-
kou po�tou. Jak jsme pøedpokládali, o tyto 
zá�itky projevili zájem nad�enci a milovníci 
zvíøat, tak�e ve�keré ohlasy byly pozitivní, 
s rùznou �kálou intenzity od vylo�enì nad-
�ených a ú�asných a� po ty �normální�. Na 
závìr uvádíme nìkolik z nich:

Dobrý den,

dne 6. 5. 2011 jsem se stala s va�í pomocí 
o�etøovatelkou dvou nejpøítulnìj�ích slonic, 
a i kdy� je tomu ji� 14 dní, jsem neustále plná 
dojmù. Byl to pro mne nejkrásnìj�í dárek. 
Moc a moc dìkuji Vám i Va�emu kolegovi 
za tento pøíjemný den a v�em tento ú�asný 
zá�itek doporuèuji. S pozdravem Milu�e 
Fialová z Chomutova

Dobrý den,

bylo to naprosto ú�asné a pøítelkynì 
pro�ívá euforii je�tì teï :-) Hroznì moc se 
nám to líbilo. Chtìl bych Vám stra�nì moc 
podìkovat za nezapomenutelný zá�itek 
na celý �ivot a také bych chtìl podìkovat, 
�e jste mi umo�nili splnit sen mé pøítelkynì. 
Dokonce jsme Va�í ZOO udìlali malou 
reklamu, kdy� jsme po pøíjezdu domù 
ukazovali fotky a vyprávìli zá�itky, a celá 
ves se u� tì�í, �e vyrazí k Vám za zvíøaty a za 
cvièením Va�ich zvíøat, na které se obzvlá�� 

3
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Typ zá�itku Poèet zájemcù

Den chovatelem (pavilon exotária) 2

Den chovatelem (pavilon slonù) 1

Krmení a kontakt se slony 16

Krmení �iraf 6

Krmení tuleòù 2

Tab. 1 a graf

tì�í :-) Je�tì jednou moc dìkuji a Va�i ZOO 
doporuèím rozhodnì ka�dému, proto�e 
krásných zá�itkù na celý �ivot je zatracenì 
málo. Tomá� Havránek

Dobrý den,

krmení �iraf byl naprosto fantastický zá�itek! 
Dlouho jsem pøemý�lela, èím bych udìlala 
dceøi radost, a myslím, �e jsem se opravdu 
trefila. Tohle opravdu neèekala. U�il si to 
i mlad�í bratr, který se druhý den chlubil ve 
�kole. Pøeji Vám hodnì úspìchù a spoko-
jených náv�tìvníkù. A hlavnì zvíøat. Zdraví 
Latislavovi

Dobrý veèer,

posílám Vám fotografie z na�í svatební 
náv�tìvy sloních krasavic. Novoman�elé 
byli nad�eni, dìkujeme za v�e. Jak Vám za 
vyøízení, tak pánùm chovatelùm za pøíjem-
né pøijetí a péèi.

5
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Vedení zoo

MVDr. Václav PO�IVIL � øeditel

Jana ÈERNÁ � zástupkynì øeditele, vedoucí ekonomického oddìlení

Ing. Petra PADALÍKOVÁ � vedoucí zoologického oddìlení

Jiøí HANZLÍK � vedoucí provoznì-technického oddìlení

Ing. Vìra VRABCOVÁ � vedoucí oddìlení vzdìlávání a propagace (do 31. 10. 2011)

Bc. Tereza LIMBURSKÁ � vedoucí oddìlení marketingu, propagace a vzdìlávání (od 1. 11. 2011)

Odborní pracovníci zoo

Ing. Pavel KRÁL � provozní zoolog

Bc. Tomá� ANDÌL � provozní zoolog

Dal�í vedoucí pracovníci

Hana ROHÁÈKOVÁ � vedoucí zahradnictví

Jaroslava JE�KOVÁ � vedoucí Centra pro zvíøata v nouzi pøi Zoo Ústí nad Labem

zoologické oddìlení � 30 + 2 MD

ekonomické oddìlení � 5 + 1 MD

provoznì-technické oddìlení � 10

oddìlení marketingu, propagace a vzdìlávání � 3 + 1 MD

Centrum pro zvíøata v nouzi pøi Zoo Ústí nad Labem � 2

pracovníci na VPP � 7

CELKEM k 31. 12. 2011 � 66 + 4 MD

Personální obsazení
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Údaje o zoo

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, pøíspìvková organizace

Drá�ïanská 23

400 07 Ústí nad Labem

Èeská republika

Právní forma:  pøíspìvková organizace

IÈO:    00081582

DIÈ:    CZ00081582

Tel.:    +420 475 503 354

Tel., fax:   +420 475 503 421

E-mail:   zoo@zoousti.cz

Internet:   www.zoousti.cz, www.choboti.cz

Název:    Zoologická zahrada Ústí nad Labem, pøísp. org.

Sídlo:    Drá�ïanská 23, 400 07 Ústí nad Labem, Èeská republika

Zøizovatel:   statutární mìsto Ústí nad Labem

Sídlo:    Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem

IÈO:    00081531

Primátor mìsta:   Ing. Vít Mandík 

Statutární zástupce zoo: MVDr. Václav Po�ivil
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Zoo Ústí nad Labem je èlenem:


